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La figuració del(s) sentit(s) (1991-2010), que comprenia els apartats “De la creació”, “Dels 
contraris”, “Aforismes del quadern negre” i “Estrofes”, va ser publicada, al juny del 
2011, per Emboscall / Cafè Central, a la col·lecció “Mnemosine”, núm. 51. L’apartat 
“In(d)icis” (1982-83) l’hi incorporo ara. 



  

 
 
IN(D)ICIS 
 
 
1982-83 
 
Narrativament, parlar d’aquest i després d’aquell és fer una perspectiva. 
 
No cal donar un valor excessiu a les paraules és una afirmació falsa i alhora l’únic mitjà per 
abordar el text en tant que creació. No cal donar valor a les paraules com a moneda de 
canvi cultural, perquè aleshores, per l’esforç de cenyir-nos al seu significat lògic en tant 
que tradició, arribem creativament al col·lapse de l’expressió, a la reproducció gairebé 
arqueològica dels estereotips culturals. En canvi, si oblidem aquest valor comercial 
cultural, les paraules circulen en diverses direccions sense cap objectiu predeterminat 
culturalment, i gairebé per si mateixes (la qual cosa és també falsa en el pla metafòric, 
perquè l’esforç individual per distribuir-les satisfactòriament és costosíssim) se situen 
en el lloc que els correspon en el desig personal, íntim, de qui les utilitza. 
 
Prodigo les hores en la desolació d’un món ja inexistent i en el conflicte del temps i de 
la forma perpetuo la veu. 
 
Llegeix aquests versos que parlen d’uns llocs i d’un temps que vaig ser-hi. Deixa’m 
envair-te de nostàlgia. Només tu et pots recordar. 
 
No hi ha un món de les idees. Hi ha la realitat, la més pura i estricta realitat, tot i que 
poguéssim imaginar la nostra absència. Hi ha el món, sense cap idea. El món sense 
pensament, i no feia falta pas que nosaltres el penséssim. El nostre pensament sotmès 
sempre a la realitat, fins i tot en els moments d’èxtasi. El món real sempre per sobre del 
món imaginat, condicionant-lo, obligant-lo a ser mentida. Per sort. 
 
La dolçor de la mentida, la sensualitat de la mentida, el plaer del fingiment: tot és un 
procés de substitució, de subsistència. Rabejar-nos en la imaginació i creure’ns 
intemporals, estúpidament intemporals; no existir “en tant que”, sinó “en si”, fins que 
algú s’endugui el mirall i la paret, esgrogueïda, ens mostri la decrepitud del temps. 
 
S’ha de trencar el llenguatge. L’arquitectura del text s’ha d’ensorrar en benefici de la 
vida. Però això només es pot obtenir per mitjà de la bellesa de la forma, a partir dels 
més magnífics edificis lingüístics. Sempre aquest sentiment agredolç, aquesta escissió: 
habitar allò que és necessari destruir a continuació, allò que va néixer de la 
despossessió, i un cop destruït continuar dividit, ara entre la impunitat de la victòria i 
la nostàlgia d’allò demolit. 
 
Cap debat. No una teoria del desig, sinó una teoria de desig. Una teoria sense 
arguments. 
 



  

La tebiesa dels instants més bells. Aquesta relació de la sang i el pensament. Tancar els 
ulls, sobreposar-se a la realitat i mentir amb les paraules més etèries, més aparentment 
delicades. No anomenar res, desdir-se constantment, com si la “veritat” fos un perill. 
Després, despertar i commoure’s al llegir les paraules que no poden ser, que no han de 
ser. 
 
(Art poètica.) No l’objecte. Ni qui el mira. Només l’acte de mirar-lo.  
  
(...un tènue espai ofert a absència..., Josep M. Fulquet.) Que callin els sentits. Que la intriga 
constant del desig i del record no m’imposi la urgència de transcriure’m. Que en els 
versos no hi hagi cap indici de vida, que el poema no sigui res més que un tènue espai 
ofert a absència. Que callin els sentits. Que les paraules, intactes, m’ignorin. 
 
Acceptació del discurs com és, com sóc. No un discurs automàtic, del subconscient; ni 
tampoc un discurs de la raó; ni encara menys un discurs subconscient ordenat pel 
pensament. Un discurs conscient i subconscient alhora, sense prioritats, sense 
jerarquies, sense tesis ni experiments. Raó i desig interferint-se, contradient-se, 
censurant-se, impulsant-se, en un únic discurs. 
 
Un discurs fet només de paraules que conec gairebé físicament. 
 
Tota una cadena de trencaments, una continuïtat absoluta de trencaments. 
Trencaments profunds. Trencaments barrejats amb tot. Trencament arrelats a les 
nostres vides i per això mateix gairebé ignorats. ¿El poema? 
 
La disjuntiva entre text i vida és fal·laç. Aquells que la plantegen no han superat encara 
el mite de l’aventura. Acció o clausura és una alternativa falsa. No n’hi ha, d’aventura; 
no n’hi ha, d’oració. Només hi ha desig, desig resolt de dues maneres possibles: els dos 
camins del plaer, de la sublimació: plaer físic o plaer moral, plaer sexual o plaer místic, 
sexualitat del cos o de l’ànima. 
 
Tot és una sola paraula, una paraula inaccessible a la qual em refereixo constantment a 
través de totes les altres paraules. 
 
Aquestes paraules són des d’ara una ferida incurable: no hi cap possible miracle, no hi 
ha to(r)nada. Les llegiràs, les recordaràs, però el teu cos ja no serà el mateix: no podràs 
tornar a escriure per primera vegada aquest text. 
 
Subordino les coses al meu desig, a la meva voluntat. No són si jo no hi vull creure. Tot 
és un acte de fe, d’una fe sensual. Quan escric, invento una altra realitat, purament 
lingüística... Però els arbres, sempre aquests arbres, a l’altra banda del vidre. 
 
Creació d’un món propi, busca personal... ¿Per què tanta consciència? M’estimo mil 
vegades més la incertesa, la ignorància de la finalitat, aquesta dolcíssima i enigmàtica 
gratuïtat del text. 
 



  

L’ús del llenguatge no porta a la resolució dels enigmes, si és que n’hi ha cap. L’ús 
dirigit del llenguatge, és a dir, el llenguatge fet servir per justificar posicions 
metalingüístiques, sí que pot oferir solucions o, si més no, consol. Però el llenguatge en 
si mateix només porta al llenguatge mateix: aquesta, i no cap altra, és la font real de la 
poètica: l’idil·li humà amb les paraules. 
 
Una utopia: una escriptura sense motius. 
 
Concert. Un auditori de records. 
 
Aquesta busca capaç de defraudar-me sempre, aquests cinc versos que em bufetegen. 
 
Ens pensem que tota paraula persegueix un significat final rotund, persegueix ser una 
definició unívoca. Però no és cert. Qui persegueix la “veritat” sóc jo. Les paraules són 
ben indiferents al resultat. 
 
Ineficàcia dels records. Sovint suposem el que vam viure amb la mateixa claredat que 
si ho haguéssim viscut, i ens hi referim com si allò ens hagués fet com som, tot i que en 
realitat estem fets més aviat del que ens censurem. Sovint recordem el que voldríem 
poder recordar, sense relació amb el que de veritat va passar.  
 
Tot poema és tan sols el resum d’una visió o d’una idea més àmplia i complexa que no 
aconseguim abastar. Tant se val que en diguem síntesi. Tot poema és un forçós 
reduccionisme. Tot poema és un apunt, un esbós, un balbuceig, una impotència. 
 
Tot poema és el reconeixement per escrit d’una incapacitat analítica. 
 
Generalment, desconfio d’allò que em diuen les paraules. Per això, sovint, desqualifico 
els noms i deixo passar els temps dels verbs. En realitat, només confio en les 
preposicions, en les conjuncions i en alguns adverbis. 
 
Una obra literària no és mai el balanç d’una vida. Simplement és allò que l’autor ha 
pogut atrapar del seu pensament amb les paraules. 
 
L’autèntic menyspreu per la cultura només es pot sentir després de coneixe-la 
profundament. 
 
El sentit d’un text no és mai aquest. 
 
Obsessionat per un record fictici, t’oblides dels que recordes. 
 
M’atreuen les paraules de funció subalterna. Si les ressalto, subverteixen l’ordre 
jeràrquic del llenguatge. 
 
Hi ha ulls que creuen veure l’essència. Extasiats, miren fixament la “certesa”. En 
realitat, són incapaços de comprendre. Només adoren. 
 



  

En poesia, l’argument amaga l’absència d’idea. 
 
Aquest vers sembla ben bé un ocell, però no és sinó unes lletres. 
 
En art, la perfecció substitueix massa sovint la idea. 
 
La impotència constant d’expressar tot allò que voldries que fos dit, i, en canvi, sovint 
unes quantes paraules et porten a escriure fragments inesperats, arrencats del silenci, 
de la voluntat d’omissió. 
 
Canvio un costum. O hi introdueixo una variació. No sé si ho acabaré integrant com a 
hàbit. Mentre això no arriba, em veig fent allò que no feia amb estranyesa. Quan hi 
penso, és com si el meu jo encara no ho fes i estigués pensant en un altre. 
 
No és pas gaire difícil reconeixe’m en cap dels que vaig ser. Al capdavall són 
conclusos, fàcils d’explicar. Em resulta molt més difícil entendre qui és que els veu. 
 
La bellesa conté l’abolició, l’ídol del buit, perquè, més enllà de l’aparença perfecta, 
només hi ha l’extinció, i amb tot encara intento, il·leses les paraules, dir sense invocar-
Lo l’àrid silenci del Nom. 
 
¿Per què t’interrogues? ¿No et basta creure? Adora’l. Ell és aquí, intangible però real, 
inexistent com els déus. 
 
Cada cop més escric amb paraules intactes i els meus símbols, petits mecanismes 
moguts per l’absència, són líricament buits. Per això només t’ho puc dir en silenci. 
 
Sovint penso que l’ofici d’escriure és un intent de crear-se una vida al marge de la vida. 
Per això sorprèn i espanta tant que un text salti aquest marge.  
 
La lucidesa d’un intel·lectual es demostra per la capacitat d’establir criteris rigorosos. 
La d’un artista, en canvi, per la capacitat de contradir-se.  
 
M’importen sobretot els personatges de l’oblit.  
   



  

 
 
DE LA CREACIÓ (tardor 1991) 
 
 

I 
 

No tinc cap obsessió per l’escriptura, sinó pel poema. No pretenc escriure-ho tot. Busco 
sobretot anul·lar l’escriptura per mitjà del poema. Busco descansar en el poema 
perfecte, en la mort del procés, en el setè dia del meu jo creador. Per tant, 
inexorablement, en la meva escriptura tot són provatures, balbucejos, i alhora 
fracassos. Només hi ha llunyanes aproximacions a res. Quan escric, persegueixo 
posseir el do de l’extermini de tot sentit després del meu últim sentit; persegueixo la 
totalitat amb molt poques paraules. O potser amb un eloqüent silenci. Sóc platònic, a 
pesar de no ignorar-ne la mentida. Vull rendir-me en el model, i sóc incapaç de 
prodigar-me en l’esforç material de dir-me. Vull ser, però no a costa del treball, sinó de 
la idea. I, en la idea, fracasso. El fracàs és l’única matèria amb què modelo, doncs, la 
vida. 
 
 

II 
 

No hi ha altures. El cim és únicament la justificació de l’abisme. Elevar-se és falsificar 
l’única condició possible. L’èxtasi conclou en la seva pròpia inexistència. I, amb tot, 
proclamo la grandesa. Afirmo que les temptatives de poema m’incorporen. ¿Negar la 
prostració és crear-me? 
 
 

III 
 

Oposo l’ascetisme a la procacitat. Em vull preservar. No vull dilapidar el meu jo. La 
meva consciència de ser no s’ha de barrejar constantment, promíscuament, amb el que 
viu: no s’ha de perdre sent. Vull mantenir la plenitud. Sentir que retinc la intimitat, que 
em posseeixo sencer, i que només parlo del que no existeix. Que només dilapido el 
dolor del que no és i que conservo el que sóc. Però, si de debò crec que després de la 
mort no m’haig de donar a ningú, ¿no seria millor morir buit, malversat? 
 
 

IV 
 

¿Em puc refiar de les paraules? ¿Puc deixar que parlin per si mateixes? Si no hi ha 
pretensió de dir, ¿puc creure de debò que dic? Escric automàticament, per associació. 
Només em preocupo del so, de complir certes regles de joc que he triat, i m’inhibeixo 
del sentit en la convicció que tot té un sentit, que tot discurs diu. Però, dels sentits que 
hi vaig descobrint posteriorment, n’hi ha alguns en desacord amb mi, o altres que no 
acaben de dir tot el que deixen entreveure. ¿Com puc apartar la temptació d’intervenir-
hi amb la raó? ¿Per què renuncio a imposar-me a la simple simptomatologia de les 



  

paraules, a concretar-hi la meva voluntat? La metàfora del Déu creador —sorgida tant 
de la impotència com del desig de comprendre— no admet el caos com a resultat. 
Imposa un ordre. ¿És prou convincent aquesta “veritat”? ¿O necessito l’acció dionisíaca 
de transgredir-la? Però, a l’altra banda, ¿no acabo sent simplement una figura 
dependent del que nego? ¿Com ser, doncs, sense aquesta referència aclaparadora? 
 
 

V 
 

Forma i contingut són indestriables. El contingut no és previ a la forma: és la forma 
mateixa, tot i que en la forma es descobreixi, perquè, sense aquella forma precisa, el 
contingut seria un altre. ¿És creïble aquesta “santíssima dualitat”? ¿És cert que Pare i 
Fill són dues persones del mateix Déu? ¿No hi ha res pre-poemàtic que ja sigui “poètic” 
i que es pugui considerar una part prèvia del poema? ¿La idea, la intenció, el 
sentiment, la imatge o el mateix to que pretenc quan se’m desencadena l’escriptura no 
són ja part del poema? ¿O, realment, puc sostenir que no tenen res a veure amb el 
resultat?, ¿que, encara que en són en l’origen, desapareixen en l’objectualització? Idea, 
intenció, sentiment, imatge, to, ¿són elements metalingüístics i prou? Adorno diu que 
la forma és la sedimentació del contingut. La relació entre fons i forma, ¿no serà com la 
relació entre Pare i Fill quan el Fill es fa home per habitar entre nosaltres? ¿Una 
gradació que no implica jerarquia? 
 
 

VI 
 

¿L’Eucaristia és transsubstanciació? ¿O tan sols és símbol? ¿El concepte s’encarna en la 
forma? ¿O només s’hi representa? 
 
 

VII 
 

¿Singularitat? ¿Orgull? ¿Eternitat? ¿Complaença? Al final del poema, ¿quina sensació 
tinc? Quan rellegeixo els versos acabats, ¿què experimento a dintre meu? En el moment 
de la conclusió, l’exaltació és absoluta i el temps, ja molt dilatat en el procés, queda 
finalment abolit. És com el triomf de l’erecció, la il·lusió de l’èxtasi, l’aparent solidesa 
del guany. ¡Un instant! I, de cop, la por de la mort, el terrible sentiment de la pèrdua, la 
certesa que res em pot preservar; la sensació irrefutable que els versos del poema no 
tenen prou força per retenir-me, que estan cedint i que en qualsevol moment em 
precipitaré a l’abisme. Però, ¿no sóc jo qui persegueix el cim d’una manera insaciable? 
 
 

VIII 
 

Els exigeixo que parlin molt poc i que diguin el que els vull fer dir i prou. No els 
admeto les dobles intencions ni tampoc cap dubte a l’hora de la interpretació. Els vull 
dòcils, unívocs. I, en tot cas, si són ambigus, vull que ho siguin perquè, de tant en tant, 
jo els en deixo ser. Però massa sovint se’m rebel·len. Em diuen coses que no vull sentir, 



  

coses que a vegades no comprenc. Posen en qüestió el meu estatus de demiürg. 
Aleshores, els mutilo amb ràbia. N’arrenco trossos sencers... Ningú podria suportar 
tant com els meus versos. 
 
 

IX 
 

Una situació de felicitat en un temps crepuscular. ¿No és una bona definició de Bellesa? 
 
 

X 
 

Un passatge de la missa que em fascina per la seva simetria em serveix per explicar la 
disposició del poeta respecte al poema: l’oficiant aixeca ben amunt l’objecte adorat i, a 
continuació, cau de genolls en senyal d’adoració. És l’Elevació. 
 
 

XI 
 

El temps poètic —fins i tot el temps dels poemes més narratius, més temporals— 
tendeix a l’instant. A un instant entès com a quietud del temps, gairebé com a fixació 
obsessiva d’un tros de vida, que un cop fixada ja no n’és. La detenció del curs —encara 
que sigui representant-lo en excés— és l’objectiu de l’art i, en particular, d’aquells 
poemes “intempestius” que experimenten l’atracció irrefrenable del Buit. L’instant, al 
no ser seguit de cap altre instant, al quedar aïllat en la pròpia inexistència de temps a 
dintre seu, es converteix en la realització metafòrica de l’eternitat. Per tant, l’eternitat 
no seria res més que la dilatació infinita d’un instant (l’Iris immòbil que mira fixament 
l’Obscur): una dilatació que no implicaria successió, sinó una perenne igualtat —però 
una igualtat en Si—. Així, doncs, l’instant de la mort —ja sense cap instant més tard ni 
cap semblança—, ¿no és exactament l’Instant etern? Potser la identitat de Déu i la 
nostra autèntica identitat no són altra cosa que morir. Eternament morint. 
 
 

XII 
 

A vegades, quan més absort estic treballant, em miro a sobre de la taula els braços, les 
mans..., i em costa sentir que formen part de mi, fins que el sobresalt provocat per la 
unitat perduda del cos em torna a la vida. Fa temps vaig escriure això: Les mans no són 
també les mans, un vers d’un poema fallit amb què pretenia capturar el sentiment 
d’“impropietat” del propi cos que comporten algunes malalties psicòtiques. Potser la 
voluntat mateixa de Poema és una patologia. 
 
 

 
 
 
 



  

XIII 
 

En un text titulat Idees d’un pintor, d’André Breton, hi trobo això: (...) únicament la 
desesperació no és estèril. (No elegim l’art més que com un mitjà de desesperar.) I, al final de 
tot, això altre: L’autèntic home líric és aquell que menteix. 
 
 

XIV 
 

El joc intel·lectual entre raó i adoració. El treball enfront de la contemplació. 
L’afirmació d’agnosticisme per una banda i, per l’altra, el recurs estètic a la divinitat. 
La relació ambigua amb un Déu que considero existent com a concepte per obra del 
terror humà; amb un Déu creat per l’home, però que en el tremolor ontològic d’alguns 
versos se’m transfigura en Creador. Sempre el subconscient modelat per la coacció de 
la culpa, derivada de l’educació en el pecat, del comerç ideològic fet amb l’angoixa de 
la mort. Sempre la morbositat de la religió. Sempre la complaença malaltissa en allò en 
què vaig descreure. Sempre el difícil equilibri entre poema i oració. 
 
 

XV 
 

Insisteixo en una idea anterior. ¿D’on ens prové la convicció indiscutida que la mort és 
un trànsit entre dos estats i no un estat en si mateixa? ¿De l’horror que pugui ser així? 
 
 

XVI 
 

Sovint es parla de l’autonomia del llenguatge respecte al món, de l’escissió del cercle 
significant/significat. I, del primer semicercle, se’n fa una pal·lidíssima aproximació a la 
idea musical. Una idea musical interferida constantment pels significats. Llegint 
Mallarmé, la música dels seus versos sempre queda interrompuda per esclats de sentit, 
uns esclats que de seguida s’apaguen enmig de la foscor. Per això, l’audició és 
imperfecta. La lluita per apartar la “representativitat” que la llengua porta com a part 
constitutiva de la seva realització fracassa sempre. Fins i tot “llançar els daus” no 
serveix de res, perquè la negació sempre depèn de la positivitat amb què s’enfronta. La 
transgressió lingüística sempre és incapaç de crear un sistema independent. El punt de 
partida hauria de ser res, i aleshores ja ni en parlaríem. Però, si volem seguir parlant de 
llenguatge, de literatura, i també de transgressió, hem de parlar sobretot de concepció, 
del que concebem com a revulsiu del que parlem, i a partir d’aquí operar amb el codi 
que serveix per la comunicació. No s’ha de destruir el cercle per explicar ni la 
desesperació més humana ni l’estupor més metafísic. El que no es pot dir racionalment 
amb la constant dialèctica del codi lingüístic no és res. L’hermetisme no neix de 
l’automatisme —de la psicoanàlisi recreativa—, sinó justament de la gosadia d’intentar 
l’inexpressable. La dificultat no sorgeix de la rendició del pensament, sinó de l’entrega 
lliure, sí, però també rigorosa, de la ment a resoldre impossibilitats intel·lectuals. 
Perquè, al capdavall, ¿què és la ment sense la perfecció de l’estructura lingüística? No 



  

hi ha binomi. Cada una implica l’altra, en una coincidència que es correspon amb la 
unitat. 
 
 

XVII 
 

¿Desposseir d’irracionalitat la religió no és, a través potser de l’estètica, transformar-la 
en una ètica de dimensions humanes? Qui sap, doncs, si desposseir de credulitat 
l’oració no és la més alta funció del poema. Una adoració sense objecte. 
 
 

XVIII 
 

Encara un escoli sobre la qüestió de l’autonomia del llenguatge. Imagino Mallarmé 
partint en dues meitats exactes el cercle amb què tradicionalment es representa el signe 
lingüístic, com fa el sacerdot amb la Sagrada Forma en el moment de l’Eucaristia. Però, 
a pesar de la convicció d’haver escindit significant i significat, totes dues parts són Crist 
sencer. Aquest és el misteri de la paraula. 
 
 

XIX 
 

Aquesta és la grandesa: enmig del desert del ser, creure que som gairebé a dalt alhora 
que ens sentim atrets per l’abisme. Tenir l’experiència del místic sabent-ne la 
improductivitat. ¿O són preferibles les certeses? 
 
 

XX 
 

Deixar-me parlar per altres veus si aquestes no són la Veu Més Alta, ¿no és reproduir, a 
pesar de l’aparent desconcert del sentit, les idees que crec transcendir amb l’esforç del 
trànsit? Però la Veu Més Alta, ¿és res més que la tensió d’intentar-la? Mèdium, místic... 
Aquest és el debat poètic si no ens volem dedicar únicament a la crònica més o menys 
ritmada. En la foscor del que sóc deixar-me parlar per altres veus. O sentir enmig del 
Silenci de la Llum. I, no obstant, ¿puc creure de debò en cap de les dues opcions? ¿No 
és la primera opció una tea(l)tralització del jo i prou? I la segona, ¿no és una metàfora 
que em separa de la vida sense Res a canvi? Ni l’alienació ni la santedat són “reals” en 
el fingiment. Mèdium i místic són dues figures de la retòrica humana més crèdula; res 
més. I, a pesar de tot, ¡són sublims de creure! 
 
 

XXI 
 

Quan vull precisar una idea sempre tinc la sensació que hi ha un punt més enllà, un 
punt més alt de sentit, que no puc arribar a expressar mai amb exactitud. Un punt 
inefable, blanc o buit —tampoc ho puc definir amb certesa—, que podria correspondre 



  

a la “idea platònica” del que, al capdavall, acabo dient. Una “idea” amb una 
manifestació verbal insuficient i, per tant, humanament sense existència. 
 
 

XXII 
 

¿L’assumpció racional de la creença com a recurs estilístic amb què fer més lacerant 
l’opressiva ansietat per haver de ser sense cap causa? 
 
 

XXIII 
 

El mercat de les idees contra la història de les idees. La Manufactura contra la Creació. 
En el mercat, tot és sincrònic. Només hi ha present. El temps s’hi estanca, perquè tot hi 
és alhora, en una reconfortant imatge de l’eternitat. El mercat ens fa sentir segurs 
gràcies a la tangibilitat de l’oferta i duradors, a pesar de la voracitat, per la 
simultaneïtat i la reproducció dels productes. ¿Per què, doncs, l’obcecació “historicista” 
de tenir esperança i memòria? 
 
 

XXIV 
 

Durant uns dies, un sentiment d’inquietud, de desassossec. Una voluntat sense sortida. 
I, de cop, una sensació prèvia, poderosa, imminent. A partir d’aquí, una paraula, una 
frase, una oració sencera... L’impuls de l’escriptura. L’acumulació de suggestions, de 
solucions, de sentits. I la mà, gairebé incapaç de seguir el ritme del pensament. Però, 
després, l’ambigüitat pertot; les formulacions aparentment brillants i, en canvi, mal 
resoltes; el fil conductor enredat en sentits sense objecte. I, a poc a poc, la renúncia a 
una paraula, a una frase, a una oració sencera..., fins que el poema —enriquit pel 
silenci— s’aproxima al Poema. 
 
 

XXV 
 

Sempre la mateixa situació contradictòria: tota història d’un fracàs, d’una derrota, 
necessita el triomf per ser coneguda. El proscrit deixa de ser-ho amb l’èxit. El 
menyspreu o l’hermetisme, ¿són prou per preservar la voluntat de proscripció, la 
negativa a ser englobat? ¿Com fer sentir l’exemplaritat del silenci sense que el silenci 
mateix acabi sent una mercaderia? 
 
 

XXVI 
 

No la mort; la malaltia, la corrupció de la vida, la gradualitat del final. La certesa del 
pas del temps no com a fenomen extern, sinó com allò que està passant a dintre del cos 
mateix. L’angoixa de sentir-se morir en desacord amb la naturalesa sabent que la 
naturalesa ho vol. L’agonisme de tenir temps de pensar en la mort com a interrupció 



  

del temps que es considera comunament una vida. La desesperació per la 
impossibilitat de creure que hi ha esperança si no és com a al·lucinació. 
 
 

XXVII 
 

No puc concebre més enllà del que és res que no sigui per negació i, per tant, no 
admeto que pugui ser. Però, des de l’altra banda, des de la negació, tampoc podria 
concebre que fos el que ara sé segur que és. D’aquí la fascinació del mirall. 
 
 

XXVIII 
 

Històricament, en una mutació insensible instauradora d’especificitat, la poesia s’ha 
anat decantant, gairebé d’una manera exclusiva, pel discurs líric, i, a més a més, per un 
discurs líric que, un cop s’abandona l’ingenuisme pastoril fins al punt que un to 
optimista ja no ens sembla lúcid, s’aferma sobretot en la nostàlgia. Aquest és el terme: 
allò que es perd —en extinció o en transcendència— és ja l’únic tema possible en la 
perfecció mental del poema. La desconstrucció permanent de tot desig i de tota 
esperança —desig i esperança que aixequem un cop i un altre cop, com Sísif— és la 
sola “veritat” que es compleix ineluctablement. El poema, doncs, opera sobre la més 
absoluta i alhora crucial obvietat. I justament aquí comença la temptativa apassionada 
de la creació. La pèrdua s’ha d’universalitzar per immobilitzar-la, per poder sentir de 
tant en tant que s’interromp la destructora fluïdesa, per fer etern en la durada d’un 
instant el temps. En conseqüència, les repetides vida i mort s’han de reflectir amb la 
contenció —i amb tota l’asèptica cruesa— de la raó per fer-les irrepetibles, per fer-ne 
una experiència comuna única i aparentment desvinculada del curs de la vida. ¿O 
potser és millor seguir el corrent dels dies i abocar tot el “nominalisme” de la 
circumstància concreta com a recurs d’estil per obtenir una resposta immediata 
d’identificació? Però, si és així, sempre els interrogants. ¿Tinc dret de “comerciar” amb 
els sentiments?, ¿amb el propi dolor? ¿No seria millor l’oració del silenci? 
 
 

XXIX 
 

De tant en tant, en moments de màxima experiència que poques coses més que la 
passió amorosa o la passió artística concedeixen, sentim que ha valgut la pena néixer 
encara que només sigui per l’instant sublimat que acabem d’obtenir. Un instant que 
s’esvaeix a l’instant potser pel fet mateix de pensar-hi i que ens fa l’efecte d’una imatge 
mai prou identificada d’un record innat. Qui sap si la mort —aquell instant situat 
exactament en el límit— és reviure’l. Si aquesta hipòtesi resulta certa, aleshores 
sentirem amb més intensitat que mai —sense la interferència del pensament— que 
l’existència ha valgut la pena per morir.  
 
 

 
 



  

XXX 
 

El món i el món especular. Totes dues parts s’observen convençudes que són el cantó 
real. Però el mirall, ressentit, es trenca de cop, i el món, sense la imatge subvertida, 
deixa de saber com és. Ni tan sols es pot assegurar que, en la ruptura, no s’hagi perdut 
la realitat.  
 
 

XXXI 
 

Una remor continguda, tràgica. Un gemec molt fondo exhalat fins en els moments de 
màxima exaltació. Una sensació de profund desconsol enfront de la percepció plena de 
la bellesa. Un desassossec sense pal·liatius com a contrapunt de la felicitat més dolça. 
Un lúcid percebre el perpetu escolament dels cossos cap a la decrepitud, una 
clarivident visió de ser sense causa a pesar de l’intens lligam de la bondat dels afectes. 
El frec esgarrifós del sol contra l’horitzó a l’hora de la posta. La imatge irreversible de 
la vida entre les ruïnes de la Llum. 
 
 

XXXII 
 

El caos és irreal, perquè és impensable en si mateix. És necessària la idea d’ordre per 
fer-lo ser almenys com a negació. D’aquí la imatge de la intervenció de Déu. A partir, 
doncs, d’aquesta premissa podríem pensar que la realitat només existeix per obra de la 
raó, i això a pesar de la irracionalització de la Idea Primordial que constantment 
defensen les religions amb l’adoració. De totes maneres, em sento incapaç de treure’n 
conseqüències. Poc abans he dit que ni tan sols es pot assegurar que, en la ruptura [del 
mirall], no s’hagi perdut la realitat. Cada cop estic més convençut que els trossos han anat 
a parar del cantó del reflex. 
 
 

XXXIII 
 

¡Tanta unitat per reclamar la disgregació! Aquest és l’autèntic final de la Història: la 
corrupció majoritària de les voluntats. En el Mercat, el desig deixa de ser creador, 
ideador de si mateix, per ajustar-se a l’Oferta. El fracàs de l’Anhel incideix de ple en les 
estratègies del Poema. ¿Queda alguna esperança? Cada tros de mirall trencat no és tan 
sols una part d’un mirall, sinó tot un altre mirall. 
 
 

XXXIV 
 

La creació humana persegueix l’Eternitat. Per contra, el Gènesi és la història de la 
Creació del Temps. L’anhel de l’home és l’Èxtasi. ¿El de Déu, l’Encarnació? 
 
 

 



  

XXXV 
 

A pesar dels instants d’èxtasi a què aspirem constantment, sovint buscant-los per les 
dreceres més intransitables del desig, la vida es compon sobretot d’hores i hores, de 
dies i dies, sense cap característica que els signifiqui, sense cap sublimitat que els faci 
memorables. En realitat, el record s’edifica a partir del que inventem al voltant de les 
fites, positives o negatives, del voler, fins al punt que tota la nostra memòria junta 
segurament no formaria més que un temps brevíssim en comparació amb els anys 
viscuts. És inqüestionable que volem existir per obtenir la vivència eterna, encara que 
hagi de ser en la seva ínfima —i, per tant, no temporal— durada; una vivència sentida 
per contrast amb tot allò que vivim sense percebre. Però, d’altra banda, ens angoixa 
adonar-nos que transitem insensibles per la major part del que som. Per això voldríem 
arribar a una certa igualació de la intensitat. No ho aconseguim mai. Tots els intents 
d’aproximació a la plenitud sostinguda fracassen, perquè aquesta plenitud contínua no 
forma part del Temps. L’únic recurs seria l’esforç d’anar memoritzant —d’anar revivint 
en un temps que no existeix— la vida que ens resulta imperceptible en el present, un 
cop convençuts que, en la consciència, només hi ha trajecte. Sempre les antinòmies 
intel·lectuals, perquè, ¿què, si no aquest convenciment, encara que sigui en estat de 
latència, ens impulsa a buscar l’èxtasi? 
 
 

XXXVI 
 

¿Una ciència practicada com a teràpia? ¿Una ciència sense cap metodologia, feta 
simplement a impulsos del desig i al marge de tota hipòtesi de treball? ¿Un pensament 
científic basat en la lliure associació, en l’impuls del moment? ¿Una recerca al marge 
del raonament? Vet aquí el descrèdit cada cop més profund de la poesia, des de fa 
massa temps reduïda a símptoma. Abraço el sofisma. 
 
 

XXXVII 
 

Que el discurs assimili amb tota naturalitat la contradicció. Que els conceptes nous que 
van sorgint en l’acte de l’escriptura es rebel·lin contra altres conceptes anteriors, fins i 
tot dintre d’un mateix text. Que un sol text arribi a ser un microcosmos, impossible 
sense oposicions. Que el raonament, en el seu estadi creatiu, em desconcerti i que la 
reacció a l’estupor intel·lectual m’impulsi a obtenir nous sentits, en una cadena 
alliberadora. Aquest és el desig. Però, en realitat, sempre la propensió a fer-me 
autosuficient a partir de molt poques idees, ¿nostàlgic d’Unitat? 
 
 

XXXVIII 
 

La riquesa de la diversitat s’esgota en la Producció. Haver de competir fa que tota 
diferència, que tota característica, es dilapidi en l’esforç econòmic. I, tancant el cercle 
del procés productiu, la sublimació —l’èxtasi— es busca en la Compra. L’activitat 



  

artística sorgida en aquestes circumstàncies s’aferra al concepte de valor, en la més 
gran covardia creadora. 
 
 

XXXIX 
 

He dit abans que cada tros de mirall trencat no és tan sols una part d’un mirall, sinó tot un 
altre mirall, ben bé —ara me n’adono— com si m’estigués referint al misteri de la 
conservació de la Unitat en la partició de la Sagrada Forma. Una mostra dels 
mecanismes de cripsi de la retòrica religiosa en qualsevol altre medi discursiu. 
 
 

XL 
 

La proclamació de ser en el món. La confirmació d’un mateix en existència en un 
context, sobretot per mitjà dels sentits. Aquesta és l’activitat poètica dels primers anys 
de creació. Una activitat pròdiga en descobriments inaugurals, en tota mena 
d’exaltacions iniciàtiques, en els més inesperats “regals dels déus”. L’excés, la 
incontinència, l’entusiasme, la procacitat, la necessitat imperiosa d’anomenar, 
l’exhibició de l’atreviment... La manifestació provocadora de la joventut mateixa com a 
contingut. La maduració, en canvi, aliena progressivament del món exterior i aboca 
cada cop més a l’interior d’aquell un mateix que, amb un terror somort per l’acceptació, 
es va manifestant més i més precari, més i més sense salvació, més i més abandonat de 
la “gràcia dels déus”. I el refugi ruïnós enfront de la diària agressió dels anys és la 
mecànica de raó i silenci significant. Enmig del fracàs cada cop més ampli dels sentits 
—un fracàs moralment fomentat—, raó i silenci en combinació són l’única possibilitat 
de suplantar, amb una discreta perfecció en el laconisme —o potser amb una rendida 
ironia—, la vitalitat perduda, la “inconsciència” dilapidada. En conseqüència, els temes 
poètics es transformen, almenys formalment, en més objectius, en més construïts —en 
molt menys pròdigs—, per obra del constant dissimul distanciador del raonament. La 
impostació de la reflexió, amb la coartada d’una saviesa universalitzadora, mira de 
minimitzar —o de callar significativament— la crucialitat individual del món sensorial, 
mira de transformar el paradís perdut en un hipotètic cel conceptual. Per això sempre 
em trasbalsen aquells textos en què autors ja d’edat expressen amb una energia i amb 
una ànsia recobrades, però havent esmicolat el mite de Narcís, tota la misèria 
“infernal” dels seus desitjos cada cop més difícils de satisfer. És la proscrita obscenitat 
de la senectut. És l’assumpció lúcida del fàstic que la decrepitud fa als altres. És la 
negativa a interpretar el “digne” paper de la renúncia que s’exigeix als vells a canvi 
d’un compassiu respecte. És la rebel·lió impossible per haver deixat de ser objecte de 
desig. ¡Quina torbadora grandesa! Potser la bellesa de l’esclat no té tanta bellesa. 
 
 

XLI 
 

L’esperança immarcescible de sorprendre’m al mirall quan no em miro. Que Narcís 
sigui Altre. 
 



  

 
XLII 

 
El 1989 vaig publicar el llibre L’Absent, un títol, i uns poemes, que fa referència a 
l’angoixa agnòstica després de la proclamada “mort de Déu”. Ara, en el llibre de Peter 
Handke Tarda d’un escriptor, hi trobo això: ¿I qui posseïa encara la força de decidir-se a 
queixar-se per un déu absent? El llibre de Handke és del 1987, però el fet d’haver-lo llegit 
posteriorment a l’escriptura dels meus poemes em fa l’efecte de la sempre fascinant 
dislocació intel·lectual en què la resposta es planteja abans que la pregunta. María 
Zambrano, en el seu llibre Los bienaventurados, diu que la revelació és una resposta 
prèvia a tota pregunta a partir de la qual ens podem començar a interrogar. 
 
 

XLIII 
 

¿Hi ha un món (ir)real, res a veure, més enllà de les pertorbacions combinatòries del 
llenguatge?, ¿més enllà dels símptomes disfuncionals? ¿Hi ha alguna probabilitat de 
vidència? ¿No deu ser que l’alienat —i, per tant, també el vident— es vol reconstruir a 
partir de la lògica lingüística —única i mecànica— i que, si el seu discurs ens 
desconcerta, és pel fracàs parcial o total de l’intent, per l’angoixosa incapacitat de 
jerarquitzar els termes en algun sentit? En aquest cas, el seu món, la seva visió, seria el 
món real, però relatat en un estat asintàctic. Un estat d’extrem dolor. Així, doncs, 
només des de la salut mental ens podríem plantejar desconstruir-nos per la paraula, i 
sempre com a imitació de la reconstrucció fallida del malalt. I sempre amb l’escapatòria 
de la raó. Un academicisme. 
 
 

XLIV 
 

Escriure les mans, vaig escriure fa uns anys com a desig impossible d’anar més enllà de 
la paraula i expressar l’acte mateix de l’escriptura per mitjà d’una autèntica 
transsubstanciació literària. ¿O simplement va ser una sinècdoque narcisista? Sigui 
com sigui, un escriure les mans ben allunyat de la irada afirmació de Rimbaud a una 
Temporada a l’infern: La mà que escriu val el mateix que la mà que llaura. —¡Quin segle de 
mans!— La meva mà no serà mai meva. Un segle més tard, unes mans —¿meves?— 
escrites per aferrar-m’hi.  
 
 

XLV 
 

Contra el terror, els seus noms, perquè, encara que l’única “veritat” és la pèrdua 
incessant, per poder viure sense la perpètua angoixa intel·lectual de la fugacitat, ens ha 
sigut donada, en virtut del pensament mateix, la capacitat d’anomenar com a miratge 
d’una salvació impossible. Els noms, o la metafòrica condició d’àngel caigut del 
suïcida. 
 
 



  

XLVI 
 

La literatura, l’art, no són dir, sinó ser. En la creació, dir és únicament la manifestació en 
si d’una consciència elaborada de ser que pot optar fins i tot pel silenci com a expressió: 
un dir que denoti el silenci triat pel ser. Discernir entre expressió i explicació pot servir 
per desemmascarar la inanitat. 
 
 

XLVII 
 

Paul Celan, en resposta a una pregunta sobre el paper dels sentiments en la poesia, va 
dir: ¿Sentiments? Jo no en tinc, de sentiments. I era Giuseppe Ungaretti qui afirmava que 
el poeta, si parla, és per fer saber que calla, que “s’il·lumina d’immens”, un “immens” 
indesxifrable amb els noms. No és estrany, doncs, l’antiretoricisme militant de tots dos 
autors. En el text anterior a aquest dic: (...) un dir que denoti el silenci triat pel ser. Qui sap 
si el llenguatge poètic, més enllà dels mateixos poetes, no és res més que una estratègia 
del silenci per significar-se que massa sovint malbaratem amb el soroll de la biografia i 
la sentimentalitat. 
 
 

XLVIII 
 

En un extrem, la pretensió arquitectural valeryniana com a aspiració al cim i, a l’altre, 
els “brins de sol” celanians com a atracció de l’abisme: sempre l’escissió entre l’edifici i 
la runa, entre l’habitabilitat de la vida i el nihilisme. Així, juntament amb la meva 
lentíssima poesia, que es vol ajustar al valor de la raó, que reclama la valentia de la 
construcció anhelada apodíctica, va sorgint l’evidència de la impossibilitat de l’intent, 
una evidència proclamada pel mateix silenci que contenen els versos —un callar que 
expressa el que no abasto a dir—, però també, tot d’una, manifestada autònomament 
per l’escriptura enigmàtica i contrapuntística de la demolició: 
 
1 
Instauro el record. Portes i més portes. ¿Estratègia de transició? Els ulls, retòrica. 
 
2 
La saturació dels sentits, 
on l’arrel més críptica romp 
en un únic subordre: 
les ereccions de la força, 
¿la justa mortaldat? 
¿Encara? 
 
3 
Òrbites de precaució. 
Símptomes de silenci, 
concèntrics. ¡Al voltant, 
sempre al voltant! 



  

 
4 
A l’aguait, teva, com una absorció sempre negada per l’ànsia, la multitud mutilada de la 
memòria, el fosc determini del tumult. 
 
(O potser l’ombra del fred, palpant-se.) 
 
 

XLIX 
 

Hi ha una idea molt estesa segons la qual l’eternitat seria un temps etern. És a dir, un 
temps inconsútil, sense fractures, sense principi ni fi. Un temps, en definitiva, deutor 
de la idea serial d’infinit. Una idea propagada segurament per la religió per fer 
“figuratiu” el paradís, perquè un excés d’abstracció li trauria atractiu humà. Però la 
idea d’una eternitat “temporal” és absolutament suspecta de falsedat. No fa gaire, 
alguns científics dubtaven de l’existència del temps mateix, que no seria res més que 
una imatge creada per la nostra capacitat de memorar i de voler. Únicament hi hauria 
present —com deia Borges, tot l’Univers en aquest mateix instant—, encara que un 
present perpetu, i no una successió de presents. En conseqüència, el temps no seria res 
més que el desassossec sentit en aquest ara permanent, i l’eternitat, justament la seva 
inexistència. O qui sap si tot plegat no és. Qui sap si, de la mateixa manera que 
nosaltres podem pensar per oposició en l’eternitat o en el no-res, Déu, en la seva 
soledat sense lloc ni pas, està pensant com a contraris en l’espai i el temps, increables 
en l’essència divina. Si fos així, la nostra única existència seria ser —o haver sigut— un 
pensament diví impossible de modelar-se en fang. 
 



  

 
 
DELS CONTRARIS (1991-1997) 
 
 
1991-1992 
 
És la impotència de ser Déu el que ens fa humans. Almenys, doncs, n’existeix 
l’Absència. ¿No és Wittgenstein qui ens proposa al final del Tractatus una teologia del 
mutisme? 
 
El quietisme místic, l’acció revolucionària. La més abrupta desesperança: molt o poc, 
totes les altres actituds humanes són mercaderies. 
 
Un estremiment de silenci. Les paraules més anònimes. Percebre’m com la meva 
absència. 
 
No hi hauria moral si no poguéssim recordar la “grandesa” dels nostres actes. Sense la 
compensació enorgullidora del record, tot sacrifici seria impensable. La vanitat és el 
fonament de l’ètica. 
 
De l’esplendor dels ulls a la renúncia. De la percepció diversa de la mirada a la 
percepció unitiva revelada per l’ànsia en el cor mateix de l’esperança. La invenció de la 
veritat contra la simulació de la certesa: l’aigua contra el riu, contra les formes de fer-
nos. 
 
L’escriptura sense referents mallarmeana. El llenguatge en si, sense cap 
correspondència. La “tirànica aristocràcia” d’una literatura de l’absolut artístic —la 
brillantor de l’efecte, la seducció de l’hermetisme, l’atracció del buit—. Una “rosa” al 
marge de les “roses”. Per contra, una llengua que malda per cenyir-se, com a mètode, a 
la tradició del sentit, al “logos” sorgit d’una interpretació racional de la naturalesa. Un 
text que accepta la relació “realitat”/paraula com a punt de partida de, fins i tot, les més 
altes aventures intel·lectuals, i també de les més extremes voluntats del desig. Una 
escriptura que descobreix la seva funció moral no pas, com abans, en la supèrbia del 
missatge, sinó en la costosíssima, i sempre inacabada, perfectibilitat de la referència. 
Una literatura dialècticament “democràtica”. Una “rosa” que insisteix a ser “rosa”. 
 
L’escriptura que s’objectualitza en si emmudeix i s’entrega a la voluntat interpretativa 
dels discursos parasitaris: uns discursos que en cap cas s’aparten de la tradició de 
l’estructura “natural” per parlar d’allò que sí que hi renuncia: Els polsos 
col·lisionants,/nus, en préstec de màscares://l’esperança no invocada/darrera del món 
tira/l’amarra d’arrossegament.//En les vores marines de la ferida, hi aterra/el número respirant. 
(Paul Celan). La fascinació per l’obscura sacralització de l’hermenèutica enfront del 
perenne fracàs de la clarificadora voluntat de raó. 
 
Plenitud i absència alhora, sense percebre-Ho. Mai cap paraula ni cap imatge que 
siguin. Només un foc que crema buit, molt íntim. 



  

 
Els projectes de “creació” que concebem ens serveixen per apartar-nos 
intel·lectualment de la “trivialitat” d’existir, i amb ells pretenem fer més rica la nostra 
experiència vital, ser-nos i ser de debò la nostra memòria. Però el resultat és totalment 
el contrari. Defugir la “trivialitat” —una “trivialitat” batejada així a partir de categories 
idealitzadores— és no voler veure la realitat (encara que també aquest concepte pot 
resultar dubtós). Allò que ens sembla un “accés a la Llum” no és res més que ofuscació. 
L’aparent lucidesa de les idees consisteix únicament a girar el cap cap enlloc. La vida és 
el que hi ha davant dels sentits, amb totes les humiliacions, sense cap “grandesa”. ¿Per 
què, doncs, no m’hi resigno? ¿I en nom de Què parlo de resignació? 
 
¿Salvació? ¿Condemna? Morir serà potser perviure per tota l’eternitat en l’instant ja fix, 
intemporal, de l’últim pensament que tindrem. Així, doncs, no pas dels nostres actes, 
sinó d’aquest pensament final dependria el “nostre cel” o el “nostre infern”. ¿Una 
metàfora, l’acte de contrició postrem? 
 
Imagino ara, en contradicció amb el text anterior, que l’eternitat no és la fixació 
intemporal de l’últim pensament que tindrem en el moment precís de morir, sinó una 
successió de vides que comencen i es desenrotllen a partir justament d’aquest 
pensament final, un pensament que, a més a més, arrossega a viure la nova vida 
tothom que hi apareix o que hi està implicat. Una mena de reencarnació en moments 
d’un mateix. Una mena de gènesi particular a partir de la pròpia mort. Així, doncs, 
viuríem les vides successives corresponents al pensament de cada últim instant nostre, 
però també les vides que corresponguessin al pensament final de tots aquells que, en el 
trànsit de la mort, ens hi impliquessin. Si fos d’aquesta manera, l’entrellat d’històries 
possibles seria immens. Un Univers babèlic potser no divinament etern, però sí infinit. 
I el sentiment d’unitat que tenim de la nostra existència seria només una simple i 
inexacta apreciació feta des d’una de les múltiples vides que segurament estaríem 
vivint en aquell mateix instant. L’escissió esquizofrènica podria ser una irresoluble 
percepció inconscient d’aquesta multiplicitat. He dit que imagino. 
 
A vegades, anant pel carrer, ens topem amb algú en qui fa un moment pensàvem o, a 
l’obrir un llibre, trobem la paraula que ens acaba de passar pel cap. També hi ha 
somnis o intuïcions profètics. En general, tot plegat ho atribuïm a la casualitat. Però, 
aquestes coincidències sorprenents, ¿no podrien ser indicis inesperats de l’Etern 
Retorn, records embrionaris del futur? Ampliar aquesta capacitat, si fos possible, i, per 
tant, tenir l’oportunitat de modificar la vida present respecte a l’anterior —és a dir, 
trencar el determinisme de la repetició—, ¿quines conseqüències ens portaria? ¿La 
Resurrecció a una Altra Vida? ¿O ja cap vida seria possible sense un únic model 
immutable? De totes maneres, és difícil raonar a partir d’una hipòtesi tan esotèrica. 
 
Sorgeix espontani el pensament que portem molt irracionalment el nostre negoci humà (...), diu 
Robert Musil, en la seva obra monumental L’home sense atributs. 
 
El poema, com també la música i la pintura, tendeix, si és un esforç veritable, al 
desistiment, al deseiximent. La novel·la, el teatre, l’assaig, per contra, quan són 
ambiciosos, vampiritzen la vida. 



  

 
● 

 
1993 
 
Assisteixo a la projecció de la pel·lícula Tots els matins del món, d’Alain Corneau, sobre 
la novel·la del mateix títol de Pascal Quignard. Quedo commogut per la radicalitat 
jansenista del músic francès dels segles XVII-XVIII Sainte-Colombe. N’admiro la 
negativa a actuar per i pel poder i la indiferència per fer conèixer la seva obra: 
l’absoluta fidelitat a la intimitat del gemec, a la intransferibilitat de les pleurs. (...) Va 
recordar aleshores que la majoria dels homes, o sigui, per dir-ho d’una vegada, els homes 
adotzenats l’esperit dels quals està excitat, però que són incapaços de crear, tenen desig 
d’exposar-se a la contemplació dels altres (...)” (Robert Musil, L’home sense atributs). Dues 
imatges antitètiques on, un cop més, el cantó de la dignitat moral és minoritari, potser 
com a metàfora de la soledat ¿fins a l’absència? de l’U. 
 
El sofriment és la persistència del sentit, no pas la supressió. 
 
Sempre la queixa per les conseqüències, i també sempre la incomprensió de les causes. 
 
Tota poesia és diürna —en el sentit de màxima aspiració a la Llum— o nocturna —en el 
mateix sentit, com a contraposició, o en el sentit de derrota per la impossibilitat 
d’accedir-Hi—. Tota poesia aparta el temps i únicament és temporal en l’autor. La 
poesia crepuscular, la que s’adapta als termes de la vida, amb resignació o com a 
lament, no és sinó prosa. 
 
La bellesa emergent neix de la realització sense concessions del concepte. 
 
Cicle de cine japonès. La pluja negra. La pel·lícula sobre l’agonia dels irradiats a 
Hiroshima. ¿Com podem sentir res més que compassió els uns pels altres? Més val una 
pau injusta que una guerra justa, diu un dels agònics personatges. ¿Com podem suportar 
entre nosaltres els que no tenen pietat? Tant de bo tots poguéssim dir ben alt, amb 
Salvatore Quasimodo: No m’has traït, Senyor:/de tot dolor/en sóc nou nat. 
 
Hi ha una raó de tot; totes les raons conflueixen en una explicació última. Però la 
complexitat que ens en separa és infinita. Afirmar, doncs, que hi ha una raó de tot 
sempre dependrà d’un acte de fe, a pesar de la nostra certesa que no hi ha res sense cap 
causa: una raó última que seria, en definitiva, el conjunt de la complexitat, el dèdal de 
les raons. Una raó de raons esfèrica, entotsolada. Una raó, per tant, sense temps enllà. 
 
Després de tant desgast retòric, ¿quina és la funció de la lírica si no reconstruir el 
llenguatge de l’ànima? ¿Una ànima, però, conceptual? 
 
A mesura que passen els anys, som una ferida cada cop més dolorosa. Però encara ens 
espanta més la cicatrització. 
 



  

En la creació, tota “bellesa” és sofrent: per la consumpció del desig. Només els epígons 
són capaços de complaure-s’hi, de transformar la melancolia en plaer. 
 
Una situació angoixosa: sempre la sensació d’estar-me equivocant sense saber mai en 
què consisteix la meva equivocació. 
 
No hi ha més temps: el temps intempestiu és tot el temps. 
 
Fresas salvajes, d’Ingmar Bergman. Després de tants anys, la torno a veure. ¡Quin 
bellíssim viatge de la incomunicació a la bondat! Curiosament, estic llegint La tisora, 
d’Ernst Jünger, i alguns comentaris que fa sobre el que ell anomena “visió anticipada” 
recorden el somni sobre la pròpia mort que té el protagonista de la pel·lícula del 
director suec. 
 
Operar amb la creença a partir de la saviesa possiblement és el que fa la poesia més 
alta, en tots dos sentits. Paul Celan conclou el seu poema “Tenebrae” amb aquests 
versos: Hem begut, Senyor./La sang i la imatge que hi havia en la sang, Senyor.//Resa, 
Senyor./Som a la vora. 
 
Els poemes no han de girar pàgina; han de poder ser captats d’un sol cop d’ull: tenen 
alguna cosa de quadro. ¿Excepcions? Duino, Bierville... Poques més. Per això la 
fascinació pel sonet: la destrucció, aleshores, dels llarguíssims poemes narratius. Una 
concepció, la del sonet, desacreditada ara tant pels conservacionistes com per 
l’avantguarda que s’hi empara, però preservada en la intenció antiretòrica dels orígens, 
encara que no en la forma, per la descomposició celaniana o per l’hermetisme líric del 
Quasimodo d’Oboè submergit. 
 
No Hi crec, almenys com a fidel, però anomenar-Lo posa al descobert la nostra soledat. 
No Hi crec, però El nego. 
 
L’època dels genis està ben morta, encara que alguns la vulguin ressuscitar per 
emmirallar-s’hi i ignorar. I l’originalitat avantguardista —la singularitat del vòmit 
dadà— ha cedit a la temptació de fer-se logotip i donar una pàtina d’il·lustració al 
consumisme. La bellesa ja no és possible sense la més estricta igualtat, sense l’harmonia 
de la pietat mútua: estem sols, i ni els déus ni els titans podrien salvar-nos, reus massa 
sovint d’haver-se prestat a servir el poder en lloc d’alliberar-nos de tot domini. ¡La 
Revolució encara és necessària! ¡La compassió compartida, la Redempció popular, ha 
de prendre tots els Palaus d’Hivern! 
 
L’autèntica passió és integradora, el desig lliure és mestís. ¡El mestissatge com a únic 
absolut! 
 
Al Paradís, en el Temps Etern, no hi ha procreació, perquè tot passa sempre en el 
mateix instant i, per tant, res no mor ni neix. És El Que Hi Ha. Els sexes, doncs, no hi 
tenen sentit. El desig amorós de dos ser un o, contràriament, la renúncia al sexe, el vot 
de castedat: dues expressions de l’anhel humà d’eternitat. 
 



  

¿Rastres de la inabastable Veritat? ¿On més que en les obres dels inconsolables i dels 
perseguits? 
 
Un lector assidu dels meus escrits m’indica el seu profund desacord amb determinades 
afirmacions que faig en uns textos que li he deixat per llegir. Les seves observacions, un 
cop ponderades i debatudes, amb mi a la defensiva, em posen íntimament de manifest 
—em confirmen la sospita no declarada— que tampoc jo hi estic gens d’acord. ¿És prou 
per haver-hi de renunciar? En aquest cas, tot i que hi havia una relació de desassossec 
amb els textos en concret, jo no n’era conscient, del desacord amb mi mateix. Però, ¿per 
què no podem escriure tot allò que creiem que no ens representa? ¿Moral o convenció? 
¿És realment substantiva —o només adjectiva— la posició de l’escriptor respecte a la 
seva escriptura? Un cop consumat el text —un cop objecte escrit la idea—, el paper de 
l’autor és absolutament accessori, però en el procés d’elecció i omissió, ¿és possible 
defugir l’essencial de cadascun? ¿Hi ha cap escriptura innocent dels seus actes? 
 
Entre els papers que estic ordenant trobo aquestes restes d’un poema mai no conclòs: 
Unitat d’esperances:/que totes les paraules i el que ometen/siguin un trànsit/cap a la 
concordança. 
 
L’espai del poema: el de la queixa exhalada per la sempre impossible adequació de cos 
i consciència, el de la nostàlgia de la matèria. 
 
Una sospita que hauria de comprovar si és certa: en la literatura europea de finals del 
segle XIX i de bona part del XX, els poetes “centrals” tendeixen a llimar les diferències 
lingüístiques, fins al punt que, tot i escriure cadascun en la llengua pròpia, creen una 
llengua ideal comuna en la qual tots conflueixen com si escrivissin traduïts: una mena 
d’única llengua poliglota formada més per la preocupació per les idees que per les 
paraules, més preocupada per concebre que per cantar. La forma que adoptarien els 
nacionalismes per desmarcar-se’n seria el popularisme neobarroc, ara amb la coartada 
intel·lectual del verbalisme automàtic, de la màtria lingüística. 
 
En general, si no s’és molt hàbil i no es disposa de les eines necessàries, quan es volen 
fer dues peces coincidents sempre hi ha un cert decalage que fa que no se superposin 
exactament. Així veig jo el problema del fons i la forma. Unes mil·lèsimes de fons 
surten dels marges de la forma. O al revés: unes mil·lèsimes de forma no volen dir res. 
Només els déus sabrien el secret de l’exactitud. 
 
Una frase a imitació dels místics castellans: Una Nada sabedora de su nada fuera Dios. 
 
Rellegeixo Les flors del mal, de Baudelaire. Finals del segle passat. La mort de Déu, però 
la supervivència i el triomf del diable. L’estilística de la blasfèmia. La literatura del mal. 
Després, un segle XX amb la culminació de l’horror: els camps de concentració, els 
forns crematoris, la cambra de gas. La “neteja ètnica”. Potser ara, un segle més tard 
d’aquelles “flors del mal”, correspon reinventar la literatura del bé. ¿La resurrecció de 
Déu? Però, ¿quin déu que no torni a ser una justificació del poder, de la jerarquia, de la 
submissió? ¿Un déu amb minúscula i antijeràrquic? ¿D’on treure un mínim 
d’esperança, una esperança ni que sigui de subsistència? 



  

 
Per ser lliure s’ha d’anar desteixint sense cap treva, tant individualment com 
col·lectivament, la trama que teixeix, també sense cap treva, el poder. La llibertat 
sempre és dissolvent; no dóna mai cap garantia. No admet treballar amb xarxa. La 
llibertat no és res més que un mateix sense apriorismes, en tot moment. Per això fa 
tanta por i només se’n consumeixen succedanis oferts pel mateix poder. 
 
La mandra infinita de començar res plaent per culpa de la certesa que ha d’acabar. 
 
Guardo un final de poema que he substituït per un altre, perquè el que diu no és ben 
bé el que pretenia dir. (....) Potser el que pretenc és parlar/(...)/d’aquest res que perd el sentit/i 
trobar-ne, com cap dels noms,/el Nom que el faci tornar en Si. Realment, ¿podia creure, com 
els místics, que un acte de voluntat, de fe, podia fer que Res fos Déu? (De 
l’ambivalència d’aquest “Res fos Déu” és justament d’on arrenca l’exclamació mística.) 
¿N’hi havia prou amb la simple consideració estètica, amb el fantàstic polisentit de 
“perdre el sentit” rematat per “tornar en Si”? ¡Sempre fons i forma en litigi! 
 
¿Tota experiència mística, un simple joc de paraules? 
 
Un “somni” gaudinià no s’aguantaria dret sense el càlcul, i això a pesar del simulacre 
de la inspiració. El deliri es pura ornamentació. El contingut és la necessitat 
d’estructura. 
 
Impossible negar l’estructura. Doncs se’n pot negar l’evidència. Aquesta és l’actitud 
d’aquells que, com que no poden negar que tot el que se sosté té una raó estructural, en 
minimitzen la importància donant-ho per fet i es dediquen al deliri dels accessoris. 
Però, ¿no és millor adonar-se del pes determinista del sentit i actuar en conseqüència, 
actuar amb realisme? 
 
El territori, la pàtria, el pare. La llengua, la màtria, la mare. ¿On el lloc lliure dels que se 
senten orfes? 
 
¿Com viure sense sofriment si no és a costa de la lucidesa? 
 
¡És tan fàcil fer demagògia, apel·lar als instints! La Veritat només es troba en els textos 
difícils, potser incomprensibles. En “la nit obscura”. No s’escriu sabent; s’escriu 
buscant. O trobant, com pintava Picasso. No n’hi ha prou, de ser lector. S’ha de ser 
còmplice. 
 
Qui defensa la violència per motius ideològics està justificant, potser sense adonar-se’n, 
que s’actuï amb violència contra ell. Però la misèria no és un motiu ideològic, per molt 
que s’hi encaparrin alguns publicistes a sou. 
 
L’horror polític dels que proclamen una actitud contrària al que realment pensen, una 
actitud de camuflatge per no mostrar-se terribles. 
 
Recordo de sobte: Escriure és un verb intransitiu. (Roland Barthes). 



  

 
Em sento escindit. Sóc tant l’un com l’altre. Però entre ells no es reconeixen: no em 
reconeixen. 
 
Fracassada ara com ara la possibilitat d’una societat alternativa, davant de l’irresistible 
—valgui la duplicitat del terme— espectacle de la depredació del mercat, alguns 
proclamen la pietat com a bàlsam, com a lenitiu de tanta ferida: incapaços de lluitar ja 
per l’alliberament, busquen consol en la pena per l’altre més feble. Igual que els 
caritatius. ¡Com si la pietat fos res essencial que estigués al marge de les relacions de 
producció! 
 

● 
 
1994 
 
La voluntat d’escapar de la vida: però, ¿cap a on si no cap a la mort? 
 
¿I si Déu existís, però fos indiferent a la nostra existència? 
 
Musil, Mann, Broch... La imponent literatura centreeuropea de la primera meitat del 
segle. Escriptors d’una gran maduresa ja des de molt joves. Impressiona llegir-ne les 
obres. Et fan sentir incapaç d’escriure d’una manera mínimament complexa. Hi 
descobreixes formes de pensar que tu no havies ni intuït a pesar de doblar-los sovint 
l’edat que tenien quan ho van escriure. ¡Malaguanyada joventut perduda sent jove! 
 
Només un coneixement subjectiu d’una part ínfima de la realitat: això és tot el que ens 
és donat veure. Però el pensament científic ens permet sortir d’aquesta òptica 
particular i comprendre que podem fer una generalització —o, més ben dit, una 
projecció— del fragment que vivim. Aquest és el pensament il·lustrat. Per això 
continua sent tan transcendental en la història de l’home el pensament de Marx. ¿Per 
què, si no, aquesta reacció ultraliberal i monetarista que ens vol tornar a reduir, 
disfressat de triomf de l’individu, al més absolut solipsisme? 
 
Al capdavall, potser el camí del descobriment del Ser, el camí de l’ànima, no sigui el 
dels deistes, ni tan sols el coneixement místic, sinó el del pensament científic: potser 
l’única escala possible d’accés al Ser és el coneixement de l’“aparença”.  
 
En art ja no importa el que es fa. Fer és tan sols la justificació per poder mostrar la 
pròpia imatge. El triomf de l’aparença sobre el contingut, el triomf de la forma —la 
forma donada— sobre tot possible fons. Aviat no hi haurà cap obra en si; només 
pedestals de la vanitat més supèrflua: Narcís prostituït. 
 
Núvols daurats de posta sobre la carena: bellíssims, com no ho podrà ser mai cap 
albada. ¿Per què tanta fascinació per l’agonia? 
 
Per molt que un escrigui, ¡que difícil que és arribar a ser del mateix parer que les 
paraules! 



  

 
Sobre la base en si corrupta de la competitivitat neoliberal —repassi’s la història del 
capitalisme—, sobre la base del sistema fonamentat en la màxima corrupció possible, 
com és l’explotació de l’home per l’home, la corrupció no s’arriba a eliminar mai —es 
persegueixi com es persegueixi—, sinó que tan sols es desplaça de lloc. (Hi està 
cronificada.) 
 
L’emoció de la paraula, però seguida sempre de l’emoció del sentit, amb minúscula, 
encara que els resultats estètics siguin aparentment inferiors. 
 
Fa falta ser molt crèdul per escriure res més que el gemec. Tot “gran estil” traeix un 
excés de credulitat. 
 
Sembla impossible que la credulitat estigui tan estesa. ¡Tan difícil com és creure en res, 
tenir cap esperança! 
 
De la Unitat a la diversitat, i d’aquí, el viatge de tornada cap a l’U. Platonisme, 
cristianisme, religions orientals... Inclús Hegel: El punt de vista mateix que es pren 
originalment només en la seva pròpia evidència, s’ha de convertir en el curs de la ciència en un 
resultat: el resultat últim en què la filosofia torna a si mateixa i arriba al punt on va començar. 
D’aquesta manera, la filosofia mostra l’aparença d’un cercle que es tanca sobre si mateix i no té 
un començament com el tenen les altres ciències. Fa dubtar que el model d’Univers que 
se’ns proposa amb la teoria del Big Bang segueixi exactament les pautes més idealistes, 
encara que les “dessacralitzi”. 
 
¿Com escriure encara amb ardor i no pas amb temor? 
 
Cap altra essència que l’aparença: la font de la tristesa. O del riure. 
 
Aquell que es vol instal·lar en el caos —en l’edat prèvia a la raó— no n’ha de parlar. Si 
ho fa, desmenteix la seva voluntat. Però, ¡que difícil que resulta no trobar la sanció del 
“logos”! La pretensió de justificar el caos, de proclamar-lo, ja és ordenar-lo. Anoto un 
vers i mig d’Un hivern plàcid, de Miquel Martí i Pol: Què seria de tu sense el recurs/del 
pensament? (....). Pensar sempre és jeràrquic (per desesperació del mateix Nietzsche). 
 
Voler tenir raó és una expressió més de poder: la veritat es troba —i potser és 
únicament renúncia, desistiment—. La verité de cette monde c’est la mort, diu F. Céline a 
Voyage au bout de la nuit. 
 
La necessitat —el desig— impedeix permanentment el goig. 
 
Tan crèdul s’ha de ser per creure en el bé com en el mal. El terror que tothom vol 
ometre amb les més diverses creences o contracreences és el que neix de la constatació 
intel·lectual de la no existència objectiva ni del bé ni del mal. Aquesta omissió és el 
fonament de les jerarquies morals i de les seves escenificacions: la necessitat de 
referències contra “la por a la llibertat”, contra el desempar absolut. D’aquí el poder. 



  

D’aquí la submissió. La voluntat de dominació en tots dos sentits. L’omissió de 
l’omissió. 
 

● 
 
1995 
 
Dues formes oposades lluiten en el si de l’únic Déu: la victòria de la primera és la 
mística —sempre herètica—; la victòria de la segona és el dogma —la justificació del 
poder—. 
 
L’única essència seria l’extinció de tota aparença. 
 
A vegades, quan viatges per carretera de nit, de sobte un llamp il·lumina per uns 
instants tota l’extensió que t’envolta, amb una claredat ben diferent que la diürna, però 
igual d’intensa. Aleshores t’adones que, immers en l’automatisme de la conducció, 
t’havies oblidat de l’afany de saber com és el lloc per on passes. Això és el que fa que 
un poema sigui gran: la il·luminació d’una pregunta latent. No un text profètic, no un 
text sagrat. Un text que revela la realitat enmig de la rutina de la realitat. Un alt relleu 
del sentit. 
 
El poema és la síntesi irreductible i irrebatible, cultament intuïtiva, d’un problema 
intel·lectual complex. Tota profusió d’elements ornamentals —o subsidiaris— prosifica 
el poema. 
 
Finalment has trobat la paraula. Ja feia un parell de setmanes que la buscaves, i això no 
t’ha deixat reposar tots aquests dies. Però, un cop la tens encaixada entre totes les altres 
paraules, la paraula resistent, anhelada, et perd ràpidament relleu en la forma i se’t 
torna gairebé invisible en el fons. Encara que això sembli una paradoxa, és gràcies a 
aquest mecanisme de ràpid oblit de l’obstacle retòric que recuperes la visió general del 
poema, el valor del qual no havies pogut apreciar fins ara com un tot, perquè notar-hi 
el més mínim desajust te n’enterbolia el resultat sencer. De totes maneres, un cop 
tancat el poema com perseguies, el neguit passat per la insistència feridora del desajust 
literari et fa sentir buit després de la consecució. És com si la teva única funció fos 
resoldre els petits impossibles formals que els versos et plantegen conceptualment. (Els 
prestatges plens de llibres. Tanta vida no viscuda.) 
 
¿Podem creure encara —en un afany neoromàntic— que les paraules ens poden salvar? 
¿Hem de continuar propalant la confiança en una redempció —ni que sigui ara i aquí— 
possible? Potser la més alta funció del poema és sembrar la desesperança. ¿O la busca 
de la veritat només era un recurs retòric? 
 
En literatura, una gran fractura: la que agafa des del romanticisme fins a la primera 
avantguarda. La fractura del desassossec. 
 
Es diu sovint que els grans creadors són aquells que no es limiten a copiar la 
naturalesa, sinó aquells que saben veure els desacords de consciència i realitat, ben bé 



  

com si aquest desacord no fos part de la realitat. Aquesta escissió romànticament 
heroica del subjecte respecte a l’objecte, a pesar de la seva aspror —de la seva duresa—, 
em continua semblant producte del més acadèmic idealisme. El tret clau de la 
modernitat és més aviat l’acceptació —i la consegüent desesperació o la consegüent 
riota— que no hi ha cap salvació, i que el fet de poder-hi pensar no deixa de ser un 
element més de la naturalesa —com el suc que desprenen algunes plantes quan les 
esqueixes: quan els fas mal—. 
 
Memòria i desig confabulant-se sense descans per impedir l’estar aquí que volia Rilke. 
 
La felicitat, ¿una aspiració contra natura? 
 
La poesia ha de crear estructures de resistència contra la dissolució de tot discurs en la 
veu dels “locutors de ràdio” —una idea que trec de Poema i diàleg, de Hans-Georg 
Gadamer—. 
 
La “tonalitat” del poema expressa la “totalitat” d’allò que el poeta pretén comunicar. 
Són les paraules, les que indefectiblement es queden a mig camí. 
 
Els actes que es fan per reclamar l’admiració no tenen cap valor comparats amb els 
actes admirables. Una democràcia necessita homes honestos, però no pas exemplars. 
L’exemplaritat pertany als règims “teocràtics”. 
 
Una llengua que s’emmordassa perquè no expressi les contradiccions és una llengua 
morta. 
 
Reprendre el sentit, però no pas des d’on es va deixar, sinó des de la incorporació del 
sentit que, a pesar de si mateix, ha anat tenint el no-sentit. 
 
No som enlloc més que en la desesperança. No en la desesperació, que ens aliena, sinó 
en la nítida veritat de la desesperança. 
 
Un bon llibre de poemes és sempre un “llibre d’oracions”, encara que sigui sense 
interlocució, sense afany d’obtenció. La poesia no es llegeix; es resa. 
 
Una escriptura antijeràrquica actua per confrontació: ¡per juxtaposició! Una escriptura 
amb subordinació correspon a l’Antic Règim. I, enmig, l’aspiració petit burgesa de la 
claredat d’estil. 
 
La qualitat d’un text qualsevol depèn de les idees i no pas de les informacions. Una 
sola idea pot ser complexíssima. Centenars d’informacions són només això: una gran 
quantitat d’informacions. 
 
El gran cub de la veritat mostrat sempre per la mateixa cara: la que fa sentir culpables 
els perdedors. 
 



  

La busca de la “distinció” artística pel que es fa i no pel que es diu. La presència de 
l’artista com a personatge: la creació —la ficció— d’una personalitat que cridi l’atenció               
—escàndol, raresa, agressivitat, pallassada—. La forma molt més enllà del contingut. 
L’admiració per la biografia més que per l’obra: la popularització de la vida dels 
artistes per sobre de la divulgació del seu treball. La negativa que l’artista només 
existeixi en la dificultat de les seves idees. I, per tant, la temptació social de l’artista a 
prescindir de la reflexió per transformar-se en “aspecte”. El formalisme portat a les 
últimes conseqüències —és a dir, pres com a contingut— aboca l’artista no a la veritat, 
sinó a la disfressa. 
 
La temptació postmoderna de ser qui diguin que ets en comptes de ser qui diguis que 
ets. 
 
El propòsit de les paraules/és transmetre idees./Quan les idees ja s’han comprès/les paraules 
s’obliden./¿On puc trobar un home/que hagi oblidat les paraules?/Amb aquell m’agradaria 
parlar. Tornem-ho a repetir: digui el que digui Txuang Tzu, fons i forma són 
indestriables. 
 
Cap vegada el temps. Només aquesta força imperiosa que ens aparta constantment del 
que ens sembla que podria ser la vida. 
 
Amb l’extensió sense traves del consumisme —i amb la consolidació de tots els mitjans 
de difusió massiva—, el poder ha descobert que per exercir el control social és molt 
més eficaç la “temptació” que la “virtut”. El fracàs del temple enfront de l’hipermercat. 
L’integrisme —sigui quin sigui— és el resultat de no poder comprar una proporció 
suficient de població. 
 
Max Aub, a la seva obra Luis Álvarez Petreña ens diu això: (...) y, bien miradas las cosas, 
un mapa, para quien sepa de qué habla, es el mejor de los paisajes. Ho podria completar amb 
aquella reflexió de Pascal que afirma: Curiositat no és més que vanitat. La majoria de les 
vegades no es vol saber una cosa més que per parlar-ne. Sense això ningú viatjaria per mar si no 
pogués explicar-ho i pel sol plaer de veure-ho, sense esperança de comunicar-ho mai. Dues 
reflexions que haurien de figurar en qualsevol teràpia aplicada als viatgers compulsius. 
 
Una cita de Lupercio Leonardo de Argensola que hauríem de tenir ben present tots els 
que ens dediquem a fer versos, sobretot els versaires incontinents: Cuando se hubieran de 
escribir versos, cada cual examine sus fuerzas y si les hallare débiles, se abstenga, como dice 
Horacio... Y si todavía pareciere hacer versos, no se publiquen sin gran examen. Lean mucho, 
escriban poco, amén de borrar mil veces. 
 
Crec que era Milan Kundera qui afirmava, en una entrevista concedida a un gran 
rotatiu, que la construcció d’allò que és kafkià no era una exclusiva de les societats de 
l’Est europeu, perquè, encara que molt més subtilment, les societats anomenades 
“lliures” tampoc haurien quedat al marge d’haver fet realitat el que va ser una 
metàfora premonitòria a El castell. La diferència rauria en el fet que, mentre que en les 
primeres seria l’opacitat —la impenetrabilitat— del mur, en les segones ho seria la 
“transparència”, una transparència només aparent, perquè el “castell” on tot és a la 



  

vista —els mitjans de comunicació i el seu mite, la informació— resultaria, en 
definitiva, tant o més impenetrable que qualsevol cos de guàrdia. Així, doncs, els mass-
media, precisament en nom d’allò que els fa ideològicament invulnerables, la llibertat 
d’expressió, conduirien —evidentment no d’un en un, sinó en la seva inevitable 
combinació— a l’embolic més fenomenal, més kafkià, de la veritat, que els mitjans ens 
tornarien irreconeixible en la seva desfiguració, en el seu garbuix, i això sense 
necessitat de practicar la manipulació, sinó per simple reproducció.   
 
El motiu últim del suïcida: haver de viure en un cos invivible. No suportar la presència 
d’aquest cos altre. 
 
Reflexos de reflexió: poemes. 
 
Durant la infància, com a preu de l’absència de temor, com a preu d’una vida 
“irresponsable”, s’accepta l’autoritat dels pares sense cap mena de protesta, com una 
cosa que està en la raó mateixa de les coses, en l’ordre natural, i no és fins a 
l’adolescència que es posa en qüestió aquesta estructura de poder. Actualment, cada 
dia proliferen més els jocs i les joguines pensades perquè hi juguin els grans. Jocs 
d’ordinador, realitat virtual, consumisme cultural, esports espectacle, esports de risc i 
d’aventura, centres lúdics, concursos televisius, immensos parcs d’atraccions, cursos de 
totes menes, estris de cuina, eines de bricolatge, etc. ¡Tothom a jugar! Fins i tot les 
biblioteques, les exposicions, els museus, els centres universitaris, han de presentar les 
activitats com si fóssim en un parvulari: han de motivar. I, mentre tots plegats ens 
retrobem amb l’absència de temor, amb la “irresponsabilitat”, ¿qui decideix per 
nosaltres? 
 
Si la medicina fos humanística —i no pas una part de l’ordit del poder, al qual serveix 
amb el seu aparent coneixement del dolor i de la mort—, treballaria en benefici del 
plaer i no col·laboraria a reforçar les prohibicions. Operaria en benefici de l’home —o, 
encara millor, de cada persona en concret— i no de l’ordre moral dominant. 
 
El poder dóna a les seves creacions —projectes, entitats, fundacions...— noms que 
tendeixen a presentar-les semànticament com a totalitat i a situar-les, doncs, per sobre 
de les opcions. 
 
Al diari, les terribles imatges de l’última matança perpetrada pels tutsis en un camp de 
refugiats hutus de Ruanda, sobretot la foto d’un “casc blau” que —necessàriament 
indiferent a l’horror per resistir-lo— porta com dos sacs, com dos ninots, els cadàvers 
de dos nens. Un a cada mà. ¡Quants marginats no ja de la vida, sinó també de la mort! 
El ser per la mort de Heidegger, en contrast amb aquestes escenes terribles del Tercer 
Món, sembla ben bé una burla colonial. 
 
La paralitzadora impossibilitat de dir els noms que hi ha entre els noms que diem, de 
dir els altres noms: els que ens importen i que no som capaços de fer sortir del silenci. 
 
El que només puc pensar com un és inexistent. 
 



  

El arte de hoy es demasiado narcisista y particularizante para ser esencial para la especie 
humana ―excepto, claro está, para la especie de los artistas. Como escasamente se refiere a 
preocupaciones humanas universales, el arte tiene escasa significancia para otros seres humanos 
que no sean los artistas. (“El problema del arte en la era del glamour”, Donald Kuspit. “El 
Viejo Topo”, núm. 83, març de 1995.) 
 
A partir de Rimbaud —encara que no per culpa seva—, comença la literatura que, a 
poc a poc, es convertirà en un seguit d’“històries clíniques” i que, a la llarga, 
desembocarà en l'academicisme del “símptoma”. Però, enmig de tanta “febre”, la 
permanència de la gran literatura del “diagnòstic”. Sobretot Proust, però també Musil, 
Broch, Mann... I també Rilke. Per no parlar del pensament d'Adorno, de Benjamin. 
 
En el món de les arts i de les lletres, no saber què s'ha de fer no hauria de ser cap 
impediment a l'hora de criticar els altres per no fer-ho. La crítica més aguda deixa de 
banda les certeses i actua a partir de la sospita. 
 
Objectes de pensament inexistents que fem existir pensant-hi. ¿És això possible? El 
pensament per presència i el pensament per absència són cada un la meitat justa del 
pensament. D'aquí la constant sensació d'operar sobre l'abisme. 
 
Envellir és anar-te adonant cada cop més de la decrepitud al voltant teu. Fins que no 
ens falla el cos d'una manera irrecuperable, ens fem grans només per comparació. 
 
Llegint Heidegger es té en alguns passatges la sensació d'algú que ha arribat a 
alcoholitzar-se amb les paraules, d'algú que s'ha tirat de cap al cup del llenguatge, al 
"Cup del Ser": com qui ofega la insuportable buidor en la beguda. La fugida endavant 
de l'ebrietat. (Assegut a la taula del fons, Nietzche aixeca la copa.) 
 
Un article a “El País”, “Elogio del escondido”, el firma Ángel Fernández Santos. Parla 
de la creació artística i diu coses tan sucoses com aquesta: No hay medio de inventar lo 
inventado, por lo que toda verdadera creación —y no el disfraz de ella que atesta las vitrinas de 
las librerías, las pantallas de los cines y las galerías de pintura— carece de demanda: nadie pide 
lo que no existe y crear consiste en hacer lo no hecho, lo inexistente.  
 
Cap lúcid de debò és mai un “gran” escriptor: sempre li faltarà fe en el llenguatge. 
 
Si et mires el món com un permanent conflicte d'interessos entre els individus, si veus 
els que t'envolten en un estat constant de litigi amb tu ―ni que sigui soterrat―, 
t'agafarà autèntic pànic. I és justament el que el poder triomfant no vol “transformar”. 
Et necessita amb por. 
 
El més gran fracàs humà: que també la bondat hagi acabat sent negociable. 
 
La por desqualifica la veritat. 
 
Poetes que diuen o que callen versus poetes que parlen i que ignoren. 
 



  

Naixement i mort són sinònims. (Fa pocs dies ha mort/ha nascut Cioran.) 
 
El discurs artístic, en el seu estat primari, devia tendir, contra el temor i la mort, a la 
representació de l'harmonia: en aquest sentit, el primer art devia ser apol·lini. La 
reflexió sobre aquest discurs devia portar més tard a l'art dionisíac; per tant, aquesta 
segona possibilitat artística ja seria un discurs artístic sobre el discurs artístic. Sempre la 
subsidiaritat del Mal. 
 
Valéry creia que un autèntic poeta —la poesia com a coneixement específic i no com a 
diletantisme pseudobiogràfic o com a mocador de llàgrimes— havia de perdre 
necessàriament lectors a cada nova entrega. L'ideal perdut de l'art seria allunyar-se al 
més possible de la mercaderia. Els artistes van perseguir en un moment històric fugir 
del taller artesà, i ara, en canvi, ofereixen productes artístics amb data de caducitat. 
 
Aquesta és la funció actual dels mitjans de comunicació occidentals: presentar els 
matisos del que és el mateix com a diversitat per silenciar la contradicció. 
 
M'equivoco d'autopista. No puc girar i anar a buscar l'altra, com faria en qualsevol 
carretera. Haig d'esperar fins a la pròxima sortida i fer una llarga marrada per tornar 
enrera. Mentre circulo impacient i malhumorat per l'equivocació, penso que aquestes 
grans vies que travessen de punta a punta el continent són el símbol perfecte de les 
societats modernes: a canvi de la sensació de protecció i de seguretat que t'ofereixen —i 
de la idea que pots anar tan lluny com vulguis sense perill—, t'exigeixen —amb una 
estètica de camp de concentració— que renunciïs a la llibertat de canviar de sentit quan 
vulguis o de sortir-ne quan i per on et vingui de gust. 
 
Com a corol·lari al text anterior, aquesta anotació: en l'actualitat, un dels principals 
atractius d'un viatge és la distància; pel consumidor de viatges és fonamental haver 
estat al més lluny possible —un edifici, un museu o un paisatge tenen molt més 
prestigi turístic si estan a mil quilòmetres que a cent—. 
 
El compromís intel·lectual és mal vist pels centres de poder ideològic actuals. Volen 
intel·lectuals orgànics o, si no, entotsolats. Mentrestant, l'adjectiu “intel·lectual” 
prolifera als mitjans de comunicació al costat de la paraula “autor”, en referència als 
inductors d'un delicte. La criminalització del llenguatge —o la banalització— sempre 
opera així. No existeix la innocència. 
 
L'objectiu de tota política hauria de ser aconseguir que l'home no hagi de viure només 
per sobreviure. Qualsevol altra finalitat és injusta. 
 
No pots deixar d’emprendre el que desitges, però ho fas amb desesperança. 
 
El nacionalisme, en essència, és la fal·làcia de fer sentir orgullosos els molts dels guanys 
dels pocs. 
 
Anar a favor del que aparentment sembla el corrent principal en un moment històric 
determinat és el que fan els opinadors que, en el moment present, semblen tenir tota la 



  

raó, encara que històricament es pot veure clarament que la raó sempre l’acaben tenint 
els pensadors que, en cada moment, eren considerats col·laterals o marginals o 
heterodoxos. Fan riure aquests personatges que en defensa de l’“ortodòxia de la 
realitat” citen quantitat d’heterodoxos d’altres èpoques, perquè els que actuaven 
aleshores com ells actuen ara ni es coneixen: no n’ha quedat res. No s’adonen que, si 
actualment algun dels citats per ells semblen defensar el corrent predominant, és 
perquè en la seva època no ho van fer. 
 
La responsabilitat del crític és establir un diàleg amb les obres. 
 
Cada cop més t’adones que ja no hi ha ningú que t’hagi d’estimar; que qui t’estima ja 
t’estimava abans del teu envelliment. 
 
Déu encara estaria viu si els seus propagadors, per poder-lo imposar i alhora tenir-ne el 
monopoli, no s’haguessin inventat el pecat i el temor de l’infern. Si no n’haguessin fet 
una estructura de poder. Amb tantes amenaces i tants crims al llarg de la història, la 
figura de la divinitat ha arribat a causar tant terror que l’efecte obtingut ha sigut el 
contrari: l’home, per alliberar-se de la por i poder viure per si mateix, ha hagut de 
buscar la “mort” de la causa última del càstig; en definitiva, s’ha hagut de convertir en 
deïcida per culpa de l’abús dels deistes. En conseqüència, s’ha perdut la possibilitat 
d’identitat amb la Naturalesa i el Tot, la possibilitat de divinització de l’existència, 
perquè en aquesta recerca —científica— de la no existència del càstig s’ha destruït la 
possibilitat mateixa de cap Unitat, més enllà de la sola suma de les parts sense cap Ser 
últim. O potser ho podríem dir d’aquesta altra manera: estem proscrits, perquè un tot 
no ho pot ser si, encara que només sigui la més petita part, s’hi pensa a part. 
 
Diem que ens fa por el bosc, com si els arbres ens poguessin fer cap mal, i no pas qui 
s’hi embosca. 
 
La culpabilitat humana del pensament, que per salvar-nos destrueix, incapaç de 
comprendre la pròpia extinció, oblida que no hi ha perill, sinó tan sols consciència de 
perill. 
 
Un impossible. ¡Que aquest instant no es perdés mai ni ens portés a voler-ne cap altre 
de millor! 
 
¡Tant de bo que, de tant en tant, ens poguéssim desdir de ser nosaltres! 
 
Enllà dels noms, mai cap altre nom: els déus són el que en dius. 
 
Potser perquè vam menjar alguna cosa que no ens corresponia, mai més ens va ser 
prou la simple satisfacció dels apetits: vam voler aprendre com se satisfeien. Vam voler 
fer-los culturals. 
 
És la diferència “cultural” —aquesta diferència que fa que sigui molt més gran la 
nostra separació de l’animal que la de l’animal del món inanimat—, la que ens té 
condemnats aquí, a part. 



  

 
El dolor sòrdid i sord del pas del temps. 
 
No hi ha vida en la vida. La vida només és un desig que tenim sempre present. 
 
No hi ha felicitat possible al jardí: no hi pots viure en present l’olor de les flors, el cant 
dels ocells, la remor de la font. Tot et remet a la Pèrdua o a la Promesa: el jardí sempre 
és enlloc. 
 
El jardí és un impossible: no hi ets mai present. 
 
El jardí no és mai present: només conté Pèrdua o Promesa. 
 
Cap jardí és mai present. Els jardins sempre són promesa o pèrdua. 
 
En els últims anys, al màxim a què s’arriba com a suposat correctiu del desordre causat 
per la depredació econòmica és a l’espectacle de la caritat; el sistema, per rentar-se la 
cara, ens imposa la coacció dels compassius, que ara, fins i tot, s’expressen amb bombes 
per pal·liar, diuen, la catàstrofe. ¿No podran comprendre mai que els que hem cregut, i 
creiem, en els processos de transformació, de revolució, que posin fi al vell ordre, el 
que desitgem —justament— és posar fi, si pogués ser per sempre, a les causes amb què 
fan necessària la seva caritat, la seva compassió? El que desitgem és poder deixar de 
sentir pietat. Deu ser que, a part de la riquesa, no poden passar sense l’autosatisfacció 
de la caritat. Com sempre. 
 
Una cultura provinciana és aquella en què s’està més pendent del que diran que no pas 
del que s’està dient. 
 
(...) tu, viu en mi; jo, per tu, morta. (D’un sonet de Carme Guasch.) 
 

● 
 
1996 
 
Copio un poema de Borges. Es titula "La joven noche" i és del seu últim i extrordinari 
llibre, Los conjurados: Ya las lustrales aguas de la noche me absuelven/de los muchos colores y 
de las muchas formas./Ya en el jardín las aves y los astros exaltan/el regreso anhelado de las 
antiguas normas/del sueño y de la sombra. Ya la sombra ha sellado/los espejos que copian la 
ficción de las cosas./Mejor lo dijo Goethe: Lo cercano se aleja./Esas cuatro palabras cifran todo 
el crepúsculo./En el jardín las rosas dejan de ser las rosas/y quieren ser la Rosa. No fa gaire 
vaig anotar això: El dia és el regne del nominalisme; la nit, dels universals. Penso ara en la 
ceguesa i la vellesa de Borges: la proximitat de la mort. Ell mateix diu a "On his 
blindness", un sonet també de Los conjurados: Al cabo de los años me rodea/una terca 
neblina luminosa/que reduce las cosas a una cosa/sin forma ni color. Casi a una idea. 
L'escriptor argentí va viure els últims anys enmig no de les coses, sinó dels conceptes. 
Potser va entendre per què la Divina Unitat, o la seva inexistència, s'amaga en la 
mística "noche oscura". La claror és pagana. 



  

 
La puresa només pot ser el resultat de la més absoluta barreja. Una veritat —si 
realment ho és— només pot ser mestissa. 
 
Mirat des de l'òptica poètica, la de la suprema exigència a les paraules, és necessari ser 
molt matusser per escriure una novel·la. Però no estic pas segur que això sigui vist com 
un defecte: cada cop més, la perfecció és un anacronisme. 
 
Un petit fragment de La pesta, de Camus, que conté una imatge —la subratllo— que 
sobresurt enmig d'un estil tan voluntàriament auster: Agenollades (es refereix a les 
dones vestides de negre que resaven a l'església), encara semblaven més encongides, per-
dudes en la grisor de l'ambient com trossets d'ombra coagulada, a penes més espessos, aquí i 
allà, que la fosca en què flotaven. Tot un curs de literatura. 
 
Només aconsegueixo escriure fragments d'allò que no podré escriure mai. 
 
Uns versos terribles de Paul Bowles: ¿En què consistia la respiració? Explica l'ús de les 
llàgrimes./Si existís el so, ¿cridaries per demanar ajuda?/Digues en una sola paraula quant 
temps continuaràs així./Boja de por enfront d'un final que ja és aquí. Dos versos més de 
l'autor nord-americà: Aquí a les muntanyes de la ment/compte amb els barrancs cecs. Els 
copio perquè fa pocs dies vaig escriure aquest poema de dos versos: Estimbat al 
barranc/del cor: sense sentit. Sempre m'impressionen les coincidències. 
 
Un article d'Emilio Lledó al diari “El País” del dia 15 de setembre es refereix a l’antiga 
Iugoslàvia en uns termes no habituals. Em causa una gran impressió. Es titula “Bombas 
humanitarias”. Tot el text és d'una gran agudesa, però en vull transcriure aquest 
fragment: (...) imágenes de jóvenes desgarrados por la metralla, de niños mutilados, de 
ancianos desesperados, llorosos, famélicos. Una sucesión de horrores que caía, despiadadamente, 
sobre nuestros ojos indefensos. Es tan grande la presión de estas imágenes que no nos da tiempo 
a pensar quién las recoge, quién las administra y, menos aún, quién las manipula. Porque, sin 
duda, se trata de una feroz manipulación. Si no fuera así, no se entendería muy bien la 
insistencia en mostrarnos la “maldad” de un determinado grupo humano, en este caso los 
serbios. (...) una sucesión de imagenes mudas, pero de extrordinaria crueldad (...) que, en su 
silencio, insinúa a nuestro cerebro la justificación de cualquier medio para evitar semejantes 
desastres. L’endemà, 16, al mateix diari, Haro Tecglen rebla el clau: La OTAN es un 
estado de Estados: su violencia contra los serbobosnios es legitima, multiplicada. ¿Causa 
muertos civiles? Es que se pusieron en medio. Les vemos de pasada y el presentador de A-3 les 
llama “supuestas víctimas”. Las legítimas son las de Sarajevo. 
 
Sempre havia desconfiat de la novel·la de Paul Bowles El cel protector, però, animat per 
la lectura dels seus poemes, m'hi he posat. Efectivament, la meva prevenció estava jus-
tificada. El llibre és decebedor: adolescent. Unes paraules de la protagonista, Kit, poden 
servir per resumir la fotesa intel·lectual que és aquesta obra: Crec que no he sigut feta per 
viure. Una frase que, d'entrada, impressiona per la radicalitat, però que de seguida fa 
tuf d'impostura, de ser exactament això: una frase. 
 
El mateix dia que llegeixo en El cel protector, de Bowles, això:  



  

―Quina és la unitat de canvi d'aquest món teu diferent? 
Port no va vacil·lar.  
―La llàgrima.  
(un dels pocs moments de la novel·la que m'han impressionat), llegeixo això altre en De 
llàgrimes i de sants, d'E. M. Cioran: En el Judici Final només es pesaran les llàgrimes. Una 
torbadora coincidència. 
 
No hi ha cap manera d’analitzar objectivament —a pesar de tots els esforços que s'han 
fet en el camp de la crítica— una obra artística: només hi ha una melodia de fons i les 
seves dissonàncies. L’única cosa que pot fer el crític es expressar l’amor, l’odi, la 
indiferència... que li concita. El valor de la crítica, doncs, serà exactament el valor 
d’aquest odi, d’aquest amor, d’aquesta indiferència. No hi ha crítica 
contemporitzadora. 
 
Imagino la mort com una escissió: per un moment —¡potser l’instant etern!— tindré la 
consciencia de matèria i la seva contrària, la consciència de res. ¿La mateixa dualitat 
que deu ser l’essència de Déu? El Pare Res encarnat en el Fill Cos. Qui sap si els 
esquizofrènics no són sinó àngels caiguts que viuen en el temps l’eternitat. 
 
Molt més que un insuportable mal de cap. És com si sentís punxades en el centre 
mateix del cervell. Un dolor que s’escapa de la fisicitat. Em fa mal fins i tot el 
llenguatge. 
 
Si fos veritat que la lluita de classes ha quedat superada, com voldrien que ens 
creguéssim els apòstols mediàtics del Nou Ordre, no hi hauria cap impediment per 
establir que tota política es basés únicament en els fets objectius, en els fets tècnics, que 
afecten les persones, i es podria deixar de banda tota qüestió sentimental, que només 
correspondria a l’àmbit estricte de l'individu. Una total ingenuïtat. Justament, la 
manipulació dels sentiments individuals projectats a l’àmbit col·lectiu serveix per 
amagar el conflicte real, objectiu, d'interessos que posava en clar l’anàlisi marxista de la 
lluita de classes. 
 
El gran èxit del capitalisme: ser vist com una força tel·lúrica. 
 
Dubto de la capacitat compassiva d’aquell que s’oblida de si mateix per donar-se als 
altres. Si un mateix és l’única mesura que té l'home per aprehendre la realitat i fabricar-
se una moral, aquell que es menysprea, potser sense adonar-se’n, menysprea els altres. 
Podrà ajudar-los externament, però internament en condemnarà la incapacitat de ser 
com ell. Només l'egoista pot sentir autèntica pietat pels altres. 
 
La creativitat popular és bigarrada, ornamental. El barroquisme seria un succedani de 
la complexitat. En canvi, el pensament complex, paradoxalment, ha tendit a la unitat, i, 
a partir de l’anomenada “mort de Deu”, al zero, l'únic —un altre cop la unitat— cercle 
on es resolen totes les escissions. 
 
Segons la preceptiva literària més moderna, en qualsevol obra la forma es 
correspondria inevitablement amb el fons, i a la inversa. Serien, doncs, indestriables. 



  

Però potser això, mirat des d'un punt de vista no preceptiu, sinó psicològic, és 
completament fals. La forma seria justament l’intent de capturar, d'acotar, la buidor. La 
cosa que contindria res. No hi ha més gran desajust. 
 
Qui propal·la l'irracionalisme —sigui en política, en art, en filosofia...— no hauria de 
pretendre mai tenir raó. 
 
La televisió és un tumult. No deixa sentir mai el que s'hi està dient. 
 
No hi ha harmonia sense resignació. 
 
Contemplació implica renúncia a l'opinió: el místic, contràriament a l’orant, no té mai 
un punt de vista. 
 
El llenguatge —el coneixement— sempre parla en passat. Qualsevol pensament és un 
record. La idea del temps és un miratge de l'espai creat pel desplaçament. 
 
Místic i creient es diferencien pel fet que el primer s’arrisca a descobrir que, al 
capdavall, no hi ha Res. 
 
El poeta és un orant que només pretén l'oració, i s'hi complau, en si, sense pretendre'n 
beneficis: la fascinació del sortilegi, i no pas l' eficàcia. 
 
L’escriptura del Mal —el gran tema literari d'un segle aparentment incrèdul— és 
simplement teologia desesperada. Credulitat negativa. Mal i bé són acords morals, 
històrics, entre els homes, transcendents per la pervivència humana, però sense 
Transcendència. El dolor no pot ser titllat de manifestació de forces malèfiques si no és 
a costa d'oposar-hi la contrapartida d'un ideal de felicitat de naturalesa divina. No es 
pot dir, com s’ha dit, que un cop ha mort Déu viu el Diable, com si el cataclisme portés 
en si una moralitat negativa natural.  
 
Plantejar problemes inexistents per després resoldre’ls és el que es fa massa sovint en 
literatura, i també en filosofia. Sobretot són els novel·listes els que, en molts casos, 
s’estimen més l’enigma que el Misteri. La trama abans que el pensament. 
 
El collage només apareix quan els elements que s’ajunten no tenen prou entitat per ser 
autònoms. La fragmentació moderna del discurs és la manifestació de la impossibilitat 
de reconstruir la Unitat. El desistiment de l'esperança. L'esperit viatjant a la deriva. 
 
La Unitat és el lloc —allà, allò— on no es pot veure. La mirada porta a la diversitat. 
 
El sofriment neix del desfasament que hi ha entre el temps orgànic i el temps mental. El 
cos a cada instant varia, com el riu d’Heràclit, però, en canvi, el pensament pot seguir 
molt temps immutable. D'aquí potser la idea d’eternitat. La fricció entre temps orgànic 
i temps mental és el que ens causa dolor. 
 
Tota innocència literària, artística, ideològica, és sospitosa de superxeria naïf. També la 



  

innocència de la desesperació: la puresa nihilista. 
 
Només queda la grandesa del sofriment. Però també el dolor es comença a banalitzar. 
 
La totalitat no té bellesa: la bellesa correspon a l'enquadrament. 
 
Només el sentit —o la voluntat de sentit— anima la paraula. 
 
Viure és el càstig que hem rebut per la nostra rebel·lió contra el no-res. 
 
Només el suïcida viu la mort amb plenitud: amb el seu gest postrem fa que concordin 
desig i destí. Tots els altres morim àvids de vida. 
 
L'objectiu últim del desig no és la satisfacció, sinó la destrucció. El desig no vol 
disfrutar d'allò que vol —és massa àvid per saber-ho fer—. El desig el que vol de 
veritat es consumir —aniquilar— allò volgut per no haver-ho de voler més, perquè el 
desig és la font inestroncable del nostre sofriment. 
 
¿No seran desig i amor incompatibles? ¿No serà el desig una funció orgànica i l’amor 
una creació mental? El subjecte ment enfront de l'objecte cos. 
 
Si l'escriptura —l'art— no forma part del vestit, sinó del cos, l'estil el determinen no pas 
les modes, sinó les mancances. 
 
La impossible acceptació de l'ordre natural de les coses ens porta a destruir-les per 
sobreviure —per sobreviure-les—, com si tinguéssim la convicció inconscient que, un 
cop liquidada la naturalesa, nosaltres serem immortals. 
 
Parlar del desig és suspendre el desig. Parlar del dolor és apaivagar el dolor. Parlar del 
record és fer present el record. Aquesta és la funció del llenguatge: calmar el sofriment, 
encara que sigui sense l'esperança de curar-nos —distreure el cos amb una funció que 
ens fa conèixer el mal, però que ella en si no el pateix—. 
 
El pensament no ens és mai prou: no ens pot saciar el cos. El desig el que vol és 
l'encarnació. 
 
Anomenar només ens és de debò necessari quan se’ns frustra el desig. El llenguatge 
dels amants és el panteix, el xiscle i el balbuceig. 
 
El poema busca massa sovint el reflex de la naturalesa —de la qual treu exemples— per 
parlar de la condició humana. Fracassa sempre en pur esteticisme. L’Home és un 
escindit del món natural: la seva capacitat de pensar i viure, doncs, sempre en un 
temps inexistent —o passat o futur; mai present— el separa completament del 
“comportament” de tot allò que només pot ser pensat. L'oposició entre “ser del món” i 
“pensar-ho” fa que tot allò que envolta el subjecte no li serveixi de res a l'hora de 
mirar-s'hi. L'única literatura “verídica” és justament la que posa en primer pla la 
incapacitat de l'Home de “ser natural”: el dolor —i l'alegria com a escamoteig de la 



  

lucidesa— és l’única cosa que “de veritat” conforma el subjecte, però això —¡esclar!— 
el margina irreversiblement dels objectes. L'intent de ser objecte, com que implica un 
propòsit, ja porta la marca del fracàs en si. Només un estat de goig sexual permanent 
—no de desig, que acaba sent lingüístic— seria capaç d’“objectivar-nos”. La idea de 
Déu —o de salvació i de cel— és precisament aquesta: una abstracció gojosa en un 
temps abolit on ja no siguem “jo”. ¿Però això ho podem considerar un premi? 
 
Massa sovint allò que en diem la pròpia felicitat passa per la infelicitat dels altres. 
 
No creus en res que sigui creure. Però, ¿de què et serviria negar-Lo? Fes potser com Ell: 
calla. ¿No veus que sempre seria la teva paraula contra el seu Silenci? 
 
Potser sí que la mort és resurrecció, però Allà ja no Hi tindrem cap sentit: no hi haurà res 
per mirar, per palpar, per olorar... A Déu mateix li va fer falta la Creació per poder 
tenir lloc. 
 

● 
 
1997 
 
Ningú t’estimarà mai exactament com vols. Viure és justament establir un pacte amb 
aquells que, potser amb el seu amor poc destre, et fan mal o no et satisfan prou. Ells fan 
el mateix amb tu. 
 
Al capdavall sempre acaba sent molt més important el que hauria pogut ser que no pas 
el que ha sigut. 
 
La mort és un problema —un terror— mental molt més que no pas corporal. Potser si 
l’abracéssim la trobaríem molt tèbia: ¡materna! 
 
Només hi ha el lloc que fabriques contra el temps: enmig del temps. L’operació artística 
és una operació de rescat d’instants, que, al segregar-los de la seqüència, queden 
transformats en àmbit. En art i en literatura, el temps no és possible perquè la paraula o 
el gest el cosifiquen. 
 
En art i literatura —i sospito que en general— només hi ha dues menes d’intel·ligència, 
amb totes les seves variants i interrelacions. Una intel·ligència del fer i una 
intel·ligència del comprendre. La intel·ligència del fer —sovint d’una gran saviesa— és 
una intel·ligència que es complau en el treball, en l’elaboració. És una intel·ligència 
epigonal, fins i tot acadèmica. Legisladora i legalista, fa Cultura. La intel·ligència del 
comprendre, en canvi, no és mai retòrica: viu sempre “fora de la llei”. 
 
Les “grans preguntes” han quedat definitivament sense cap gran resposta i per això, 
per lluitar contra el sofriment que ens causen, el filòsof alemany Hans Blumenberg 
proposa rebaixar-ne l’abast. Però, ¿és això possible? ¿No són les grans preguntes una 
segregació natural de l’animal home? Després de la mort del sentit, queda la voluntat 
de sentit. Aquesta és la dificultat amb què topen la literatura, l’art i el pensament del 



  

segle XX: han detectat la inutilitat d’un mecanisme que no poden parar —l’estructura 
lògica del llenguatge no és un resultat del pensament, sinó que és el llenguatge mateix 
o, si es vol, el comportament únic del llenguatge—. 
 
El silenci no és absència de so. Més aviat, en les infinites dimensions silencioses, el so és 
una absència de silenci molt local i episòdica. ¡Sempre l’equívoc antropocèntric! 
 
Déu ho és tot, però, de vegades, d’una manera ben estranya: Déu no és mai pecat, però 
el pecat també és Déu. 
 
¿Déu també és la seva inexistència? ¿És encara que no existeixi? 
 
Poca gent sap viure davant de superfícies buides. Sempre es té tendència a decorar els 
grans espais, a cobrir-los. Potser és l’horror al buit. No sembla, doncs, estrany que la 
majoria de la gent “decori” la immensa paret buida de la mort amb escenes figuratives 
d’un més enllà esperançador i que siguin molt pocs els que acceptin viure sense cap 
ornamentació religiosa o transcendent: fins i tot acceptar la buidor com a buidor 
mística, com a buidor més enllà de la buidor física, és una subtil decoració —un 
ornament conceptual—. 
 
Com deia l’etòleg Conrad Lorenz, el pensament s’adapta al món com la peülla d’un 
cavall a l’estepa o l’aleta d’un peix a l’aigua. Això seria indiscutible en els primers 
estadis de l’home, quan les reaccions mentals són fruit de la necessitat d’adaptació per 
sobreviure; però, a poc a poc, amb el progressiu aprenentatge d’operacions mentals 
cada cop més complexes, el cervell crea —i recrea— una suprarealitat intel·lectual 
autònoma que també intervé en la seva pròpia evolució i fa, d’una manera o altra, que 
la relació de Lorenz no sigui tan òbvia, fins al punt que, només en última instància, les 
categories del que és real i el coneixement que en tenim s’adapten mútuament. ¿O tota 
especulació que l’home ha anat incorporant al seu cap —amb totes i cadascuna de les 
individuacions— també és “realitat” i l’entrellat és tan immens, tan complicat, que ens 
aboca més aviat a la destrucció abans que a la supervivència? Així, doncs, al parlar de 
l’evolució del cervell, hauríem de parlar d’òrgan “inadaptat” a la seva funció. 
 
Potser perquè no sabia música li va ser possible sentir una impressió tan confusa, una impressió 
d’aquelles que qui sap si són les úniques purament musicals, concentrades, absolutament 
originals i irreductibles a un altre ordre qualsevol d’impressions. (En busca del temps perdut, 
M. Proust.) 
 
La rutina és un succedani d’eternitat que ens defensa del temps: pensar que tot el que 
fem passa, però que ho podrem repetir, tornar-ho a fer, ens preserva encara que sigui 
mínimament de la més pura desesperació. Si tots els nostres actes fossin sempre 
singulars —irreproduïbles—, sense cap trama rutinària de fons, no podríem resistir 
tanta fugacitat: la fidelitat —en tots els àmbits— és un acte de resistència; no en faig 
cap valoració moral: un útil acte inútil de resistència. De vegades, en el fet de mantenir 
sigui com sigui un punt de vista —l’anomenada coherència— no ens hi va tenir raó, 
sinó la raó mateixa. Però també és veritat que una vida rutinària, sense sobresalts, feta 



  

de repeticions, no és gairebé res en el record, no és memorable: la memòria només 
l’entreté la discontinuïtat, i aleshores plorem amb nostàlgia el que hem perdut. 
 
¡Ah, i jo què faig aquí, en aquesta cambra!/Versos. I després, ¿què? ¡Sòrdid llimac!/La vida és 
una, i tu, sota aquest escafandre,/t’expliques sense fi, ¡i et repeteixes!/¡Seràs per sempre, doncs, 
un que s’està a la cambra! (D’un poema de Jules Laforgue.) 
 
¿Com saber si una obra literària està ben escrita després de tot un segle de 
“desconstrucció” del discurs? ¿Després de tot un segle d’assimilació de l’“error” —del 
mal— com a tret estilístic? Segurament, el secret del judici rau en la clàssica dualitat 
fons i forma resolta en unitat. A mesura que llegeixes un text, imperceptiblement, vas 
endevinant  —vas incorporant en tu— els propòsits de qui ha escrit el text —o ja del 
mateix text—, com qui segueix un rastre i el sap “llegir”. La lectura et va donant la 
pauta de l’“ambició” de l’autor: de la “pretensió” creadora. Alhora, vas seguint totes 
les estratègies lingüístiques posades al servei d’aquesta “ambició”. Així, doncs, 
l’adequació entre la immaterialitat del propòsit i la materialitat de la proposició textual 
és el que ens ha de permetre poder parlar d’un text ben escrit o mal escrit —ben lluny 
d’una preceptiva literària de manual—. 
 
Els déus, fora del temps, intempestius. 
 
Potser fills d’un déu que no creu en si mateix: fills d’un déu ateu. 
 
(A Francis Bacon.) Les paraules designen el món per dominar-lo. En volen conèixer les 
causes: reconstruir-lo. Donar-hi nom és la seva naturalesa. Diuen les coses, i en diuen 
coses sense cosa: conceptes. I amb els conceptes modifiquen les coses, fins que els noms 
de les coses no corresponen a cap cosa concreta. Abstracta a còpia de dir-la, la realitat 
se’ls escapa. I en parlen soles. En les paraules, el món és una idea sense objecte.  
 
Facis el que facis, no hi ha res a fer. 
 
¿Un déu etern, sempre el mateix? ¿O potser un déu eternament fugaç? 
 
Que res no deixi de ser dit, que cada concepte es barregi amb tot altre concepte, no 
desistir mai d’intentar dir, no permetre ni que el silenci es quedi sense veu, anar dient 
sense descans, mirar d’ajuntar cada afany amb tot altre afany, no fer mai cap pausa 
enlloc, en un monòleg sense un final previst, en un dens monòleg sempre inaugural. 
 
Quan infinit sigui concret: quan tot un uni(c)vers. 
 
Auroraves: àvid de vida.  
 
El desencadenant del record és la pèrdua, i potser el nucli exacte de la memòria és 
dolor. Qui sap si el coneixement mateix és violència. En canvi, la bellesa sempre acaba 
en oblit. 
 



  

¿Què en puc dir d’aquest temps que sento existir a part del temps que m’existeix, però 
que sé que no està sent? Aquest temps fix que no passa mai. 
 
No faig res més que “sucumviure”. 
 
La totalitat de l’espai no guarda cap proporció amb nosaltres, ni tampoc el temps 
sencer. Per això viure només en pensament, on no podríem ometre mai la 
desproporcionada evidència, seria insuportable: un no sentit permanent, indefugible. 
En canvi, la vida física, amb la seva lluita instintiva per la supervivència material, ens 
aliena. Els sentits són el nostre suïcidi intel·lectual, ¡el que ens salva! 
 
Aquesta n’és la grandesa, i aquest el terror al buit, la por de l’abisme del no-res: tot es 
conserva; es transforma, però es conserva; res pot escapar de la presó del Tot, menys la 
consciència de ser. Els noms prenen altres noms, en una mutació que fa igual la suma 
de tot. Però els pronoms només són nostres. Amb mi desapareix jo. 
 
Contra l’únic destí, la inútil barricada de les paraules. Mira’m vora la mort. 
 
Només dues possibilitats d’expressió: o el suc que treus quan t’esclafen o el rastre de 
bava que deixes a l’arrossegar-te. 
 
No sé gaire quin és, però hi ha un somni que no serà mai: cap realitat el pot pervertir. 
 



  

 
 
AFORISMES DEL QUADERN NEGRE (1998-2000)  
 
 
Cap argument raonat a partir només del que hi ha, cap evidència sorgida de desbrossar 
de conviccions la realitat. Conversa, controvèrsia, disputa. Sempre aquesta sensació 
d’estar parlant amb creients. O més ben dit: entre creients. 
 
La memòria, com una hemorràgia interna: un vessament cerebral irreversible. 
 
Si hi ha cap Ser, aquest és l’existència en si. 
 
Aquesta mena de rigor filològic amb què vols interpretar l’obra d’un autor és una 
construcció que parteix d’una falsedat: creus conèixer les intencions que el van dur a 
fer-la i que et penses que descobreixes en les pròpies afirmacions de l’autor, com si 
aquestes fossin indiscutibles, com si un sabés de si mateix la veritat i no existís 
l’autoengany, i també trobes indicis del que afirmes en el que altres han dit en els seus 
constructes intel·lectuals abans que tu i que pequen del mateix pecat que tu. Contra tot 
plegat, aixeco la copa de la meva erudita ignorància, una copa plena de subjectivitat. 
Tasta-la. Ja veuràs de què són capaces dues subjectivitats que dialoguen.  
 
Estem abocats pel llenguatge a ser productors constants de records, i, en canvi, per 
l’al·lucinació del present, sempre ens sembla que la memòria és insuficient. 
 
Gairebé tots pretenem ser humans en l’actitud cap als altres; però acostuma a passar 
que no ens ho deixem ser els uns als altres: per sistema (pel sistema). 
 
Sovint, la idea de déu s’acosta a la idea d’haver-hi. Però aquesta idea hauria de posar fi 
a l’adoració. A l’haver-hi no li devem res. O, si es vol, ell no ens ho reclama. 
 
Tot el que es diu no “científic” sobre el que sigui en el camp del pensament, quan 
depassa les dimensions del poema, passa a ser immediatament fals. La forma de la 
veritat de la filosofia és la poesia, perquè aquesta només balbuceja i de seguida calla 
perquè sent vergonya d’una tan impossible pretensió. 
 
Siguin del gènere que siguin, m’agraden aquelles obres artístiques i literàries que, 
d’entrada, en les seves primeres vibracions, et fan la impressió que aborden el sagrat, i 
segurament l’aborden, però que de seguida, per la impossibilitat de l’abordatge, es 
trenquen en desesperança. 
 
Els monstres sempre ens fan pensar que, al capdavall, el que és humà és bondadós. 
Aquesta és la funció propagandística de la literatura fantàstica, i ara de la 
cinematografia: el mal, com en el cas paradigmàtic dels extraterrestres, sempre ve de 
fora. O d’un “altre” alienat: gairebé alienígena en l’estereotip del psicòpata. Un mal 
irreconeixible. Un mal “teològic”. Però no n’hi ha, de monstres; la monstruositat 
sempre és humana. La por de la “pintura negra” de Goya és que ens hi reconeixem: els 



  

que perpetren i els que reben l’horror són els mateixos: nosaltres. Víctima i botxí són el 
mateix. L’un o l’altre. Una cosa o l’altra depèn de la situació. 
 
Aquest remot indret tan lluny de tot, aquest quasi no-res de temps i mort tan isolat, 
aquest perdut confinament on vivim condemnats a conviure amb els nostres assassins: 
condemnats a esperar junts la nostra mort. Sí, aquest planeta ignot on no cal que ningú 
mati ningú per saber que són víctimes els que s’estimen més ser víctima que no pas ser 
botxí.  
 
El record de nosaltres mateixos gairebé sempre és hagiogràfic. Segurament, la 
memòria, enfront del present atzarós i l’incert futur, té la funció de reconstruir-nos, 
d’historiar-nos, fent-nos possible la vida gràcies a la seva justificació constant. Qui no 
té l’estabilització d’aquest mecanisme és un alienat; si no et trobes correcte, no et pots 
sofrir: et sofreixes. 
 
Només ens passa el temps que ens passa. 
 
Paraules i paraules. Ningú que miri. Ningú que hi vegi. Oceans de missatges. Nàufrag 
de silenci, hi llenço una ampolla amb el mar a dintre. 
 
S’escriu, sobretot el poema, amb l’esperança no dita, latent —desraonada, irracional, 
inaudita—, que algun cop, de la barreja constant de les paraules, en sorgirà la fórmula 
màgica —el sortilegi— de la salvació, i això a pesar del descrèdit que ens mereix la 
salvació. És com si a dintre nostre alguna cosa ens digués que la mateixa estranyesa del 
llenguatge respecte a la naturalesa és indicativa d’un secret que algun cop la casualitat 
induïda ni que sigui per la combinatòria ens acabarà revelant. Oracions en oració. Els 
encanteris, el graal, la mística, les formulacions científiques... Tot està empeltat d’una 
extravagant fe finalista. Som l’espècie que no accepta ni la rutina ni l’atzar: les dues 
grans lleis que organitzen en estable contradicció l’univers, i que, a més a més, fora del 
nostre pensament no són ni rutina ni atzar. 
 
La pura consciència de temps —de temps en si, de temps només sent temps com a 
representació del moviment—, ¿com la podríem resistir sense les increïbles mentides 
del pensament en què creiem? 
 
¿I si vull que la ferida quedi oberta? No vull oblidar, no vull curar-me. Amb la ferida conservo 
viu el nostre amor. Per la ferida ell ve a mi, per la ferida jo visc en ell, com altres viuen en Déu 
(...). (Benvenuta, d’André Delvaux, sobre la novel·la homònima de Suzanne Lilar.) I 
també: Tot el que és bo és trist.  
  
L’espera inútil d’un accés que enlloc sempre impedeix. Tantes i tantes esperances 
decebudes per tant com no existeix. La mort: la concreció del desengany. 
 
¿Una ànsia d’absència? 
 
No hi ha record: només desig d’haver viscut. 
 



  

Un gest de veu: un temps de vidre. Sempre et despertes enmig d’un silenci de sorra. 
 
Camps a través, travesses les ruïnes de la llum, com un supervivent que fuig de la 
catàstrofe. 
 
Com una llei ineludible, no pots deixar d’emprendre el que desitges, però ho fas amb 
desesperança. Exacerbat el temps justament pel que vols, en el mateix inici del que et 
plau, hi perceps el final: la presència cada cop més buida de la pèrdua. En la il·lusió del 
desig, ja hi sents el fàstic de les restes. 
 
Arreu on vas, hi estàs tornant, n’estàs tornant: fins i tot quan els llocs et són 
desconeguts. 
 
¿Més plena plenitud que cap por de morir? 
 
¿Què que la mort d’aquest abans mateix que immediatament ja no pots ser? 
 
També en la quietud dels instants redimits —quan el món es buida de temps i es diu 
un sol nom que ens inclou—, aquesta crònica desesperança de fons, aquest no més 
enllà de tot. 
 
El meu cos mort, inconscient de mi, ¿és jo? 
 
El poema: un procés de “destil·lització”. 
 
La ineludible invenció de la memòria. I amb tot, de tant en tant, unes quantes paraules 
o unes quantes imatges que em passen pel record de sobte són tan perfectes en l’alegria 
o en la pena, tan incontrovertibles, que per força han d’haver sigut aquelles fora meu. 
No tinc prou imaginació. 
 
Intens: tal com serà el món en l’instant que sabràs que al teu voltant ja no hi ha temps. 
 
Sempre irredempt: irredimible. 
 
Enfront de l’evidència del món, estaves segur d’obtenir, com si la certesa del guany fos 
prèvia al desig concret, i, a pesar de la urgència del cos, podies viure ignorant què, per 
la innocent convicció de ser-hi sempre a temps: la mort encara no tenia lloc en tu. 
 
L’ombra extensa del silenci. 
 
En l’única Nit on ni el ressò de la llum és possible. 
 
El noms nocturns de tot —ningú, mai, res, enlloc—, perquè la llum va passar fa molt 
temps i no va ser res més que un episodi inesperat d’esperança en la claredat dels 
noms; o ni tan sols això: potser només al·lucinació, només esclat imaginari, visió..., ¿de 
qui?, ¿de què? 
 



  

Parlar d’Absència i trobar la imatge més física, més corpòria, per dir-la. 
 
No et pensis mai que les paraules t’acabaran salvant, que sabent tornaràs a viure en 
innocència, ara, dalt d’un Graó Més Alt. Al contrari: la llei de les paraules ens fa sentir 
cada cop més humans; dir-les és justament el temps. Només el silenci ignorant —o el 
nom de la credulitat— ens calma d’haver de morir, només l’exclusió de saber ens pot 
fer viure com a immortals. L’eternitat és sempre enviliment. 
 
Sé què. Només me’n falta el nom. He dit “me’n”, amb un “en” inexistent. Però, ¿la falta 
pot tenir pronom? ¿Hi ha pronom sense nom? 
 
La latència del dolor, l’estilització del sofriment: poema. 
 
Com aquell ancià grec que s’estava a la popa del barco que el portava a l’exili i mirava 
amb dolguda avidesa l’illa d’on l’allunyaven. Arrencat per força del lloc on havia 
nascut i on havia viscut sempre, l’únic futur possible era el record del que deixava 
enrera. Opisteia. 
 
En un instant t’oblidaràs de tots els noms i, tu mateix innominat, exhalaràs un únic 
Nom que eternament no arribaràs a sentir mai. 
 
Al morir, t’adonaràs, com si fos una inútil revelació, que, a pesar del dolor causat 
alguns cops pel desamor, no n’has estat mai, de sol, que fins i tot el plor t’ha servit per 
sentir-la amb tu, tanta serà la perfecció de la soledat en l’instant etern d’haver mort. 
 
Fix per la mort en l’instant mort. Aquell instant en què naturalesa i tu sereu un, però no 
ho sabreu. No ho sabrà. 
 
Les extremitats del dolor. 
 
La intensitat d’aquells instants en què calla el mal. 
 
Les glicines que pengen de la reixa com una garlanda. Els testos de rajoles blaves i 
blanques amb l’esplendor de les hortènsies. Els nostres passos a la grava, entre 
parterres i arbres, fins a l’abisme de l’aigua. Sobre el jardí, sentida com si fos per 
sempre, la mansa plenitud d’un migdia de primavera. Però pertot, encara inadvertides, 
com un principi de dolor, com els brots d’un mal terrible que estigués a punt 
d’escampar-se, petites ombres cap a la nit sorgides de totes les coses: lleus pinzellades 
de mort en una bellíssima escena de vida.  
 
No tingut com a present. Constant record. 
 
Sempre véns a fora teu: sempre ens surts a trobar —dius— per poder parlar de tots i 
sentir-nos en els noms. Però, ¿què n’obtens si no paraules sense ningú, un altre 
desencarnat? No parlis més de res més que de tu. Només així parlaràs potser d’algú. 
 



  

N’agafem els fruits, els podem, n’arrenquem l’escorça i, fins i tot, en talem, i, 
mentrestant, ens acullen pacientment amb l’ombra, sense demanar-nos cap reparació ni 
res a canvi. 
 
Aquest temps que et defuig a cada instant —aquest constant present sempre un instant 
més tard— no és res més que la sensació d’estar sent que Ningú t’ha concedit tenir un 
únic cop: el somni d’existir, el somni gairebé real de ser tu. Fins que al despertar no 
hauràs ni sigut. 
 
Encara no encenguis cap llum. Deixa que es faci ben fosc a les fosques. Al vespre, una 
altra llum fa que la llum, cada cop més dèbil, s’apagui molt més de pressa: fa que els 
ulls oblidin. 
 
Perquè hi hagi goig és necessari el temps. Sense el temps, el goig seria etern, i això en 
faria un goig indiferent: el goig seria —sense el contrast del dolor que implica ser 
fugaç— l’únic estat, i ja no el sentiríem mai com a goig, com allò que és millor. Però el 
goig caduc, el làbil goig que un cop tingut ens fuig, ens fa mal i ens fa més dolorós el 
dolor. Per això tan sovint hi renunciem: no hi ha pèrdua si abans no hi ha guany. A 
pesar del temps, ens pretenem immutables com Déu. Però Ell es va fer carn. 
 
Cossos perduts en el cos. Cada acte nostre és l’exclusió de tots els altres cossos que 
hauríem pogut ser, del cos que qualsevol altre gest ens hauria pogut fer ser i que 
hauria exclòs el que finalment som, i que a cada gest deixem de ser. 
 
No hi ha acumulació de vida. El temps passat no existeix, a pesar del miratge de la 
memòria. 
 
També l’aigua del pou va caure de ben alt. 
 
La ferida que ens designa. Les paraules. Sang vessada. 
 
Vius sempre com si estiguessis a punt de morir. Et sents fix en l’últim instant, i tot allò 
que et passa et sembla estar-ho recordant. Ho voldries aclarir amb les paraules, però 
quan ho escrius et sembla haver-ho dit fa molt temps. Només llum negra. 
 
No són teves les paraules: són teves les sensacions. Plaer, dolor... Però no són teves les 
paraules; amb elles parles dels sentits, del desig, i anotes els records en la memòria. Les 
paraules són fora de tu, comunes, però te les fas teves fent-les servir per comprendre el 
teu sentir i les sents com l’ànima que lluita per ser la teva ànima.  
 
Absort. Al capdavall dels noms... I amb tot sempre el frec llefiscós i fred del temps: com 
una serp. 
 
No som res més que riu: des de cap font, cap a cap mar. 
 
¿Record en dius d’aquest desig constant d’haver sigut? 
 



  

Dies. En nosaltres, la mort viva. 
 
La vida amb noms. L’anhel de sobreviure morts. 
 
No t’adones que estàs de pas, que transites al llarg del temps, perquè, enlluernat pel 
desig, camines absort, amb els ulls sempre fixos enllà, i et dius que no pararàs fins al 
goig, fins al triomf d’haver obtingut, que des d’aquell instant ja no serà sinó passat, 
perquè ho hauràs volgut. 
 
La llengua del desig, ferida d’ànsia. (Tot el vocabulari de la inquietud.)  
 
No parlis gens. ¿No sents quant temps ens mor en cada nom? 
 
Enlluernats per la claror dels noms, hem trigat massa a descobrir que tots contenen una 
nit. 
 
No som sinó forma, forma pensativa, i sense la nostra forma precisa no som nosaltres: 
ni cel ni terra poden redimir-nos. 
 
No et reconeixes en aquell del mirall. Els anys t’han anat desfigurant, i ara no hi ets mai 
tu. Però no t’hi veus un altre com quan t’hi miraves amb innocència els primers cops, 
sinó ¿qui? Per això la màscara enfront d’aquesta identitat de ningú. 
 
¡Com creix la flor de l’atzavara! Com l’ànima en un cos agònic, inútilment malda per 
escapar-se cel amunt de la mort de la planta. 
 
No saben què respondre ni saben dir paraules que consolin. Només parlen del pas del 
temps i de la pèrdua: del buit de l’esperança. No cal dissimular-hi la pena. Són llocs de 
la paraula lliures del poder dels feliços, de la coerció de l’alegria: llocs on cap nom 
proscriu sentir tristesa. Petits llocs on encara compartir les llàgrimes. 
 
Si sofreix i dius de debò que l’estimes, vulgue’s sofrir junts —tingue’n fins i tot desig 
de suplantació—. Baixa tots els graons del dolor i arriba al cor del seu sofriment. No 
busquis consol en res ni et concedeixis cap repòs. No persegueixis ni tan sols un instant 
d’oblit. Vulgue’n tot el mal —tota la inquietud—: sense compassió per tu. 
 
L’impossible consol de recordar: els records no són més que el que pensa de nosaltres 
la mort. 
 
El temps solar és físic. No el podem palpar, però ens palpa. Per contra, tot el temps 
immaterial de l'ombra. Una flor crema. 
 
Aquesta febre immaculada que s’interposa entre el desig i el cos que sent aquest desig. 
 
Creix el miracle invers de l’ombra: sense sentit no hi ha paraules que tinguin un nom 
en la soledat tan fonda del barranc del cor. 
 



  

¿Qui pot excloure tota esperança i encara viure? ¿Com sobreviure sense propòsit? No 
hi ha mutisme ni en el silenci —només donar-se mort és anònim—. Saber-se vida fa el 
món inhòspit, i les paraules —desencarnades— ens determinen a la creença —com a 
refugi—. Però, ¿què creure —quines certeses— per no ser còmplice de res terrible? 
 
On les paraules, just al final del que anomenem, intenten Res com a possible paraula en 
si dels noms. Innominable. 
 
Com un conjur d’eternitat, com un sobtat record de Res, per un instant potser infinit 
diràs el teu nom oblidat: el nom de tu sense existir. 
 
El temps, la mort: els noms del sofriment. ¿Fa falta aprendre a mentir per poder viure 
amb la Veritat? 
 
Recull les pluges/del Cinquè Mes el riu/—i al mar les llença. (Haiku de M. Basho.)  
 
La mirada espantada del mirall quan el trenca el reflex. Una pedra es dessagna. 
 
Encara voldràs mirar, però la mirada et quedarà als ulls. 
 
¿Què series si l’àngel que et guarda les paraules es girés de cop contra tu i et precipités 
en un silenci en què fos impossible no ja dir, sinó també poder discernir cada cosa pel 
nom que té?, ¿si l’àngel que et preserva et privés fins i tot del nom amb què et precises 
entre la multitud dels noms? ¿I com sabries, sense cap nom, que l’àngel t’hauria separat 
dels noms? ¿Com lluitaries contra l’herald callat si tot no fos res més que un tot 
innominat on ni ell ni tu, ni tan sols Déu, fóssiu distints? ¿D’on podria sorgir l’impuls 
d’anomenar si Tu, com a Unitat, no sentiries mai l’ànsia d’expressar la teva igualtat? 
¿D’on T’hauria de venir, no sent possible cap distinció en el vincle de Tot i Mai, de Res 
i Temps, el teu precís designi temporal d’encarnar-Te en Fill teu? 
 
Del Paradís, us en va expulsar la gelosia de Déu: no va poder suportar que el vostre 
amor no fos tot per Ell. 
 
Has mort, i en la buidor infinita de no ser formes part de Déu o potser de res, sense la 
desoladora interrupció de tenir consciència d’existir. 
 
En la frontera que traça la mort, la intenció desapareix, i esperança i memòria s’hi 
fonen per formar l’espectre de Ser: només l’espectre. 
 
On l’absència de llum tampoc és foscor. 
 
Percebre en la claror de l’espai: un instant massa humà. Tot, eternament nit.  
 
On no. 
 

● 
 



  

Mirall. Em miro mirar-me. 
 
¿Per què no desistiu, sentits, d’oferir-me a cada instant el món com a present, si, malalt 
de paraules, no en faig res més que mort? 
 
Sovint tanco la mà com si volgués agafar l’aire amb la secreta esperança, sempre 
defraudada, d’atrapar-hi una mica de temps per retenir-lo i retenir-m’hi, però al tornar-
la a obrir no hi trobo res més que el poema. 
 
L’adoració mítica: la felicitat de tenir-te en la innocent eternitat del que no va passar. A 
canvi: la fonda tristesa per l’absència irredimible del que hauria pogut viure, del que 
hauríem pogut ser tots dos en el temps. 
 
A través dels ulls, la llum m’omple el cos i em vivifica. Allà dintre meu, hi veig les 
enlluernadores ficcions del desig, i també els espais de la memòria tan clars com si 
encara fossin vida. Fins i tot, a la nit, miro d’atrapar la claror més fosca. I, quan 
m’adormo, la llum que guardo m’il·lumina el somni. Però, en algun lloc innominat de 
mi, hi tinc l’essència d’ombra. 
 
Visc amb nostàlgia de llengua. Sento cada paraula com una pèrdua: sang que m’escola.  
 
¿Com diré mai aquest continu defallir de tot sentit si els noms instauren sempre? ¿O 
també m’escoltaràs si ho dic com a silenci? 
 
Aquells dies antics que duraven en els dies. Recordar-los m’agreuja més que la més 
greu malaltia. Fa temps que el temps m’ha fet metàstasi.  
 
Sóc un vell arbre arrelat a la vida que sempre espera, amb les branques obertes, la 
generositat del sol o de la pluja: els dons contradictoris que el cel m’envia. No t’importi 
ferir-me: la meva sang és resina que fa més dura l’escorça. 
 
Visc de memòria: tedi. 
 
Encara l’àrdua resplendor de la idea recreant la claror perduda dels ulls, encara 
l’èmfasi ardent de la paraula dient vora el crepuscle que el dia continua dret sobre 
l’afany, encara la luxúria d’esperar de mi després de tant. 
 
Si em faig una ferida, la sang ja té color de nit. 
 
¿Com apartar-me prou de mi per no sofrir-me? 
 
Em moro viu.  
 
El dia mor, i res en pot fer tornar la claror. Aviat seré fosc. 
 
Ara ho sé. La mort no té lloc enlloc. Aquí o allà. Em moro en mi. 
 



  

Contra la nit, ¿la veu? Inútilment hi dic claror. 
 
Un últim esforç de vida —encara un altre inútil esforç de vida— mentre veuré sortir 
dels ulls l’última mirada. 
 
Aquell instant en què el cos quedarà lliure de mi. 
 
 



  

 
 
ESTROFES (2001-2010) 
 
Digne de tu, però potser encara només l’ombra, la compartida remor on s’aboleix la 
vida, perdurat en el record que et crea: vinc cap on ets. 
 
No puc escriure res gojós. És massa gran el dolor de tots, de tants. Sí, sé que parlo 
sobretot del meu dolor: no en tinc cap altre com a experiència real. Però no oblido mai 
que el meu dolor forma part del dolor del món. Si parlo del dolor que em fa sofrent és 
com a queixa contra tot altre dolor. 
 
Vida i vidre s’assemblen massa. 
 
Per sempre més sense durada, quan cedeixin els límits que tanquen cada ombra en la 
seva forma. 
 
Hi has arribat quan clarejava: hi volies tornar a veure com s’hi encenien els colors. Hi 
vas viure fa molts anys, i allà hi vas aprendre el bosc, el mar, les estacions. Hi vas crear 
un món sencer, sense naixement ni mort. (No deixis que el destí et prengui la infància, ens 
diu R. M. Rilke.) 
 
Ah, quan em giro,/d’aquest que va, no en queda/res sinó boira. (Haiku de M. Shiki.) 
 
Potser no creure és la sola manera de ser humil. Pensar-nos fills de cap déu, pensar que 
cap déu està pendent del que fem, no seria, segons les mateixes lleis del creients, sinó 
gravíssim pecat d’orgull. 
 
Cap restitució negarà mai el saqueig. No, cap record restaura el temps. La raó del 
poema. 
 
Després de mort no esperis res, ni cap experiència del res. Simplement no hi seràs. 
 
Cada record, contra el temps, vol ser una sola vegada, cada vegada una sola vegada, 
sense la mutació dels records que s’hi sumen i el modifiquen. 
 
Per un cop reclamo l’esperança. L’espera sense objecte. Esperar res et fa viure. Si 
esperar té objecte, en l’objecte et desvius. 
 
Hi ha coses inesperades que diem un cop i que potser no tornarem a dir mai més de la 
vida. Els poemes n’han de ser casos extrems. 
 
Cada cop més greu, la vida. 
 
Cap lloc que aquí. Només l’aquí tot sol del cos. Mutant i fix instant aquest —exempt 
aquí— d’un cos que mor enlloc. 
 



  

En tot, ni que sigui en silenci, només paraules: residus de sentit, intents de fer durar 
percepcions. 
 
No podem veure res més que la llum. Hi estem condemnats. Els ulls del cos —els únics 
ulls— no poden contemplar la nit: només hi veuen la mica de llum que hi ha en la nit i 
que n’és la imperfecció. 
 
Millor l’atzar, la desraó del mal, perquè si el dolor i la mort formessin part d’algun 
sentit, tinguessin déu, seria intolerable el sofriment. 
 
Morir serà només una sensació qui sap si eterna en si —o potser, amb totes les morts, 
un sol Déu—, però per sempre sense temps de ser ni de dolor ni de plaer. 
 
Tu que Hi creus, digue’m: en la mort de mi, ¿tindré jo —salvat del no-res— consciència 
de ser Déu o serà Déu qui sabrà que sóc Déu? 
 
Sempre els límits de ser. Sempre la impossibilitat de ser on no pot ser. 
 
Camino al llarg de la tarda, d’esquena al sol: cap a la nit. Allà, al davant meu, a terra, la 
meva ombra cada cop més allargada cap a la fosca que arriba ineluctable, com si 
tingués pressa per fondre-s’hi.  
 
El desig innocent de la infància sempre fracassa quan en fem història: se n’esborra la 
puresa. No pot suportar el mestissatge de la vida. 
 
Sísif. Aquesta és la figura de l’artista modern. Encara que la raó li digui que la pedra 
rodolarà inexorablement muntanya avall, ho ha de tornar a intentar a cada nova obra, 
ha d’intentar portar-la al cim, com si fos possible deixar-la allà dalt. Fer ironia sobre la 
inutilitat de l’intent és tan sols una manera de renunciar a l’experiència de l’art. 
 
Menteix qui diu essència. La “veritat” és únicament aparença. Si pogués Ser, no 
existiria.  
 
(És nit. Hermèticament nit. Però, Tot d’Una, la resplendor d’un llamp me la mostra per 
dintre.) Veure clarament la foscor. Com només poden els déus. 
 
¿Com fer que el silenci no sigui tot el silenci, sinó el meu silenci? ¿Com significar-lo? 
Només les paraules callen. 
 
Les paraules diuen; només el silenci vol dir. 
 
El designi dels noms és el dolor: diuen dir-nos el món i no en són sinó el temps. 
 
Tot acte i acció, sobretot els públics —i art i literatura ho són—, haurien de contenir 
sempre una raó suficient d’existència. La interpretació no ho pot justificar tot. 
 



  

¿Com reviure’m enmig de la destrucció dels llocs on vaig ser vida? ¿On les restes de 
viure? La memòria sense els llocs de la memòria. 
 
La progressiva anòmia de l’agonia. I el triomf en nosaltres de l’extensa matèria que no 
viu ni es fa vida que designa. Inútilment l’oració. 
 
No cecs, sinó l’ombra de veure-hi: la mirada no pot traspassar un temps de dura llum 
opaca. ¿Tenir-ho, doncs, i perdre-ho? No, la mort no serà mai nostra.  
 
Sobretot hi ha la por. No pas l’instint de defensa enfront d’un perill impensat —enfront 
d’un risc sense experiència—, sinó la por sense aparent imminència, la por lingüística, 
la por que se sap por, la que s’espanta del seu propi nom: aquest nom de què parlen 
tots els noms pel sol fet de ser nom. 
 
Sense pensar-ho pas gaire, en general acceptem la tesi dominant que la depressió i totes 
les anomenades simptomatologies psíquiques són malalties. Però, si un exercici mínim 
de lucidesa —un exercici mínim de sentit— sempre ens condueix a una visió 
desesperançada, ¿no és més aviat l’estat considerat “normal” un indici d’alienació? 
 
L’espai, etern. Eterna, la matèria. Tot allò que sigui com sigui és serà per sempre. 
També la carn sense memòria, que no mor realment. Àtoms i cèl·lules intemporals ho 
formen tot. Només l’ànima és de temps. Només l’ànima mor. 
 
¿Quin nom de tot? Enmig de tant, ¿quin nom sencer? 
 
La ruptura, o les ruptures, perpetrades per l’art del segle XX ens han ensenyat que 
l’activitat artística no persegueix cap finalitat: és en si. L’art és el seu propi treball. 
 
¿L'alegria és perspectiva? ¿El dolor, punt? 
 
El més dur dels records: la memòria de l'oblit. 
 
Guardem la nostra intimitat com si fóssim sagraris i, de cop i volta, quan descobrim 
que la sagrada forma de la nostra memòria ha de desaparèixer amb nosaltres, ens 
tornem sacrílegs. 
 
Vivim de fer memòria del desig. Aquest és el mecanisme que ens fa humans. Contra el 
temps, desitgem que els nostres actes siguin memorables. Fins ara era més important 
obtenir de la vida uns pocs records inoblidables que no pas acumular un nombre tal 
d'experiències que ens incapacita per preservar-les de l'oblit. La imatge del 
supermercat. Aquesta és la destrucció que ens porta el consum. 
 
¿Com escriure una escriptura sense causa? Una escriptura exempta. La raó m’impulsa 
al diagnòstic; l’irracionalisme, al símptoma. Sempre el jo per entremig de les paraules, 
per molt que afini en el dissimul. ¿Com callar dient? ¿La imitació? Però el que imito, 
¿no em fa explícit el gust, el desig? ¿La mera forma? Però una forma, ¿no és una forma 
entre les formes i, per tant, una tria que em delata? 



  

 
La totalitat dels moviments, ¿és moviment? I la suma de tots els moviments, ¿té cap 
mesura temporal? ¿És temps, el temps sencer? 
 
La gran poesia moderna és expressió de carència. Per absència o per pèrdua. És la 
consciència que el llenguatge és temps i no pas indici d’una existència més alta. Fins i 
tot, l’afirmació de plenitud hi és expressió d’impossibilitat. L’experiència de l’alegria  
—abans anticipació de la promesa del paradís— és ara la inútil resistència contra la 
destrucció de la continuïtat: l’àvid consum de l’instant. La salvació a “imatge i 
semblança” nostra ja no mereix cap crèdit. El més enllà és, si és, unitat dels contraris, 
liquidació del jo. Des de la vida, a l’altra vida només hi ha mort. (Text escrit com a poètica 
del meu Llibre de les al·lusions.) 
 
Abans, el temps es podia viure com a curs, perquè l’expectativa del premi promès en 
justificava l’experiència dolorosa. En el pensament modern, això és inacceptable, i 
viure el dolor pel dolor, viure el temps pel temps, ens aboca a l’absurditat. D’aquí 
l’adoració “sectària” de l’instant, presentat sovint com a Instant. Res més que la vida 
presentada sense seqüència per fer-la atractiva al consum, ben bé com si el temps es 
pogués trossejar i oferir-nos-en els trossos com a producte d’ús. Però, per fer-ho 
mínimament creïble, és necessari neutralitzar la memòria amb l’oblit, una manera 
d’entregar-nos als que assumeixen com a poder no oblidar mai. 
 
Només el jo, sobretot amb la força transformadora i alhora la intimitat del nosaltres, fa 
recular la mort fora del temps, al seu lloc anorreat de mort. Les estratègies de la 
submissió —resignació, credulitat, adoració— són el triomf de l’extinció enmig de la 
vida: el més destructor dels nihilismes. (Fragment tret d’un article meu sobre el llibre Alta 
Provença, d’Antoni Clapés.) 
 
La bondat no és cap qüestió de caràcter ni d’actitud. Ni tan sols un assumpte moral. La 
bondat és únicament la “comprensió” —en totes les seves accepcions— de l’altre, 
encara que sigui sense gens de simpatia. 
 
¡Com t’afanyes per entreveure la visió del Paradís, per trobar en l’ànsia de les paraules 
una escletxa −qui sap si de silenci− per on t’arribi la Veritat! T’oblides que per mostrar-
se’t Déu t’exigeix la mort: que siguin seus els teus ulls per poder veure per Si sol que 
existeix. 
 
Enlloc on transcendir-nos. Enllà de la realitat, només hi ha combinacions de paraules: 
l’instint de la paradoxa. El terror és precisament la constatació d’aquest res altre. Per 
això, perquè el buit no ens faci rodar el cap amb el seu hermètic abisme, ens mentim 
habitant-lo de creences. Fins la idea d’infern fa companyia comparada amb l’absència. 
 
Viure amb la màxima racionalitat l’entropia del món. No pas abandonar-s’hi, sinó 
buscar-ne, encara que sigui infructuosament, les lleis. (Sospitar permanentment que, 
encara que ens superi, el caos respon a un ordre propi.) Aquesta és la fascinació que 
exerceix en nosaltres l’herència cultural que ens ha deixat la dissolució austro-
hongaresa. 



  

 
¿Per què s’ha pensat tants cops —religió, filosofia, fins i tot ciència— que el destí final 
de la diversitat és la Unitat i no pas el contrari, que el destí de l’U és la multiplicitat? 
Potser aquesta és la metàfora del Gènesi. Un U que es nega a si mateix i 
s’autofragmenta per sempre en fenòmens. Un precedent cosmogònic de la dissolució 
del jo modern. 
 
Ningú que treballi amb lucidesa en benefici de la veritat pot sumar-se —sumant-hi el 
propi discurs— al discurs de la creença i de la credulitat. Qui ho fa a consciència és un 
sectari que mira de fer rendible el desconcert humà de l’existència. 
 
El poema no és cap euforitzant, ni tampoc cap cura pal·liativa. El poema és el lloc on 
exigim als significants que ens diguin fins on poden sostenir els seus significats, la seva 
polisèmia; el lloc on interroguem les paraules —si cal violentament— per fer-los dir tot 
el que saben; el lloc on aboquem el llenguatge al buit per espantar-lo i veure què és 
capaç de dir-nos-en. 
 
L’excel·lència del desig. Culpa i ardor. Sempre seràs l’ombra ardent que em commou. 
 
La breu il·luminació d’una mirada que es fixa i se separa del continu de les altres 
mirades per veure un sol instant de la naturalesa que aïlla de la successió i que en 
l’intent de perpetuar-lo, perpetuant-se, es degrada fins a veure-ho de memòria, més 
enllà de la presència de l’instant esplèndid que, de cop, ha raptat una mirada d’entre 
les altres mirades, com una irrupció d’eternitat en la seqüència. 
 
Després de tants intents de desbordar la veu, de tants i tants intents de fer-la 
incontenible a la tirànica raó dels noms per viure en la concòrdia d’un món sense 
profit, ara ho sabem: estem reclosos a la ment, captius per la condemna a designar 
l’instint i convertir-lo irremissiblement en maniobra del desig. (Ni les paraules 
trastocades de sentit ens parlen mai fora de si.) 
 
Aquest és el malestar de la vellesa: enfrontada a “tànatos”, li és negada la companyia 
d’“eros”, l’únic remei, ni que sigui momentani, contra el temor de la mort. La soledat 
del vell és això: amenaçat per l’eternitat negativa, no té dret a l’eufemisme de l’èxtasi. 
(Aforisme extret de la meva prosa inèdita “De l’amor, la vellesa i la mort”.) 
 
¿Heroïcitat, covardia? S’ha de ser molt res per no témer gens. 
 
¿Creure en la reafirmació constant d’un jo sol? ¿Defensar-ne, per contra, la dissolució? 
¿O potser voler-lo com a primera persona del singular del plural? 
 
Les paraules —només cal sentir-les— ens tenen per totalment insuficients. 
 
Aquesta és la funció de la paraula artística: contra l’oblit anorreador del consum, 
guardar la memòria del dolor, allò que ens fa humans molt més enllà de qualsevol altre 
atribut. Per això només és essencialment artística la paraula que comprèn i que 
comprèn el malestar dels sofrents: el nostre malestar. 



  

 
Existir és una limitació. Només la no existència és il·limitada. Déu ho seria justament 
perquè no existeix. 
 
La màxima perversió de les idees: els deistes pretenen que els no creients demostrin la 
inexistència d’allò que ells afirmen sense poder-ne provar l’existència. 
 
Aquesta és la contradicció irresoluble de les religions, la contradicció entre voluntat de 
veritat i voluntat de poder: la divinitat és indicible i, per tant, l’únic que se’n pot dir és 
el silenci, però, aleshores, sense paraules, ¿com fer-ne una estructura de poder? ¿Com 
fer creure calladament? I, en última instància, sense paraules, ¿què creure?, perquè si 
dic que és indicible ja l’estic designant. Una contradicció en els termes. Si el nostre 
silenci no fos lingüístic, no seria experiència de res, ni experiència del res. Tota 
experiència demana consciència. Vet aquí la impostura del místic. 
 
Saviesa, un altre dels sinònims de tristesa. 
 
La sort dels creients és la no existència de res que els pugui retreure al capdavall la 
seva mentida. 
 
Sense paraules, és possible qualsevol cosa. Però aleshores no tindríem com saber-la. 
 
Aquesta és la culpa de la paraula —la gangrena de la paraula—, el perjudici que ens 
causa l’afany de la veu: no haver-se parat a les portes del no-res i haver imaginat         
—fent-ne sovint veritat sense cap certesa— la diversitat de la inexistència.  
 
El meu greuge amb el llenguatge: la facilitat que té de fer-nos crèduls, de transformar-
se en “logos”.  
 
La complexitat dels sentiments, la dificultat de sentir-los purament. La interferència del 
pensament: de la paraula que els diu i que alhora els desvirtua i els fa ser diferents. 
 
Fingir la nit amb la paraula nit és fer-la veure. ¿Il·luminar-la? ¿O la llum és tan sols 
defecte d’ombra?  
 
¿Què dir-ne, de la vida morta, del temps nul? La mort és la paraula “mort” i prou. 
Totes les altres paraules —fins i tot el verb morir— fan veure viure.  
 
Al món hi ha d’haver de tot. L’esperit crític es troba molt sovint amb aquesta frase 
dissuasòria quan pretén exercir la seva llibertat analítica. Els que conjuren així 
qualsevol conat de reflexió sobre alguna cosa no s’adonen mai que les coses 
intel·lectualment inferiors corquen l’àmbit de l’excel·lència. A més a més, ¿qui ens diu 
que no trobaríem igualment que hi ha de tot sense certes coses? ¡Com si hi hagués cap 
inventari de la totalitat!    
 
El món, com una bola immensa de tristesa amassada. 
 



  

Una mica més/i veurem els ametllers florir/brillar els marbres a ple sol/i ondular-se el 
mar.//Una mica més/elevem-nos encara una mica més, ens diu Iorgos Seferis, però, com si 
ell mateix dubtés de la veritat de l’epifania, en un altre lloc de la seva obra ens 
adverteix que he deixat passar un riu cabalós entre els dits/sense beure’n ni una gota i estic 
trist. 
 
Les preocupacions de la gran poesia són exactament aquelles que tothom vol evitar: la 
poesia ens parla de tot allò que ens estimem més no sentir. Per això la seva capacitat de 
commoció; per això també la seva resistència a convertir-se en mercaderia. 
 
És tanta la solitud que ens comuniquen les paraules que la idea de la Paraula, del 
“logos”, que les aplega seria ben humana si ningú en fes dogmàtica. Però som massa 
dèbils per defensar-nos de la temptació jeràrquica: per exercir-la o per sotmetre’ns-hi. 
Per això s’ha de dir que només hi ha paraules. 
 
Funcionem amb sistemes de creences, amb conviccions, perquè fins i tot les teories més 
abstruses són més comprensibles que el funcionament desbordant de la realitat. 
 
La mort morta no és res, i mentre mor encara és viva. 
 
Aquesta malaltia que fa que totes les altres malalties no siguin dignes de dir-se 
malaltia. Sóc a les clavegueres de la felicitat, allà on s’aboquen els detritus del 
sofriment. Sóc defecació. Només els tristos són solidaris. L’alegria és inhumana.  
 
 (...) se’t buidaran de llum els ulls/com de cop callen tots alhora els grills. (“El naufragi del 
tord”, Iorgos Seferis.) 
 
L’ànima l’has de buscar en la fosca. La llum és dels sentits. Però, ¿com atrapar-la si no 
la pots veure? I si hi fas llum, ja no hi podrà ser. 
 
Si realment les religions fossin favorables i afavoridores de la comprensió, la 
convivència i la pau, defensarien com a espai d’harmonia entre elles la societat laica. 
Però en la laïcitat se senten incòmodes, com manifesten tan sovint, perquè, almenys en 
la seva cúpula jeràrquica, necessiten per viure el conflicte, l’autoafirmació en contra 
dels altres, potser com a manifestació de la por que aquell Altre que tant afirmen pugui 
fallar-los. Necessiten autoafirmar-se com a poder, perquè en la força d’imposició de la 
Veritat hi descobreixen de debò la seva veritat.  
 
Un somni en què necessito urgentment resoldre no sé què. De cop em desperto i 
constato, alleujat, que no hi ha conflicte. Però, atordit encara pel son, de seguida tinc 
ganes de tornar-me a adormir per poder-hi donar solució. (Aforisme extret de la meva 
prosa inèdita “L’intrús del somni”.) 
 
La vida, sense temps ni mort, ¿viuria? ¿O ni n’hi hauria? ¿Com deixar de parlar d’allò 
que la fa viva? 
 



  

Estem comdemnats a mirar. No podem només veure, com els animals, sense sorpresa 
ni memòria. Els noms forcen els ulls a la mirada. 
 
Hi has pensat tant, ho has volgut tant, que ara que ho tens creus recordar-ho. 
 
Això són les paraules. Aquest haver d’assistir loquaçment a la destrucció de mi. 
 
The Wonderful Country, un western del 1959, dirigit per Robert Parrish. En català l’han 
titulat Més enllà de Río Grande. El cito tan sols per deixar-ne anotat un moment del 
diàleg dels dos protagonistes, Robert Michum i Julie London. Ell li diu: Ens podem 
penedir del que vam fer, però no del que sentim. I ella li respon: Llàstima que la vida sigui el 
que fem i no el que sentim. 
 
¿Com puc pensar-ho? ¿Com puc pensar en la realitat falsificant-ne la relació que hi 
tenim de subjecte sense escapatòria? ¿Com puc fer desideràtum de la renúncia absoluta 
a una identitat pròpia? ¿Com accepto veure ni que sigui per uns instants el món amb 
aquesta falsa amplitud de la il·lusòria creença? 
 
Una veu sense interlocució. Paraules desarticulades. Síl·labes, lletres. 
 
Massa sovint sóc síl·laba sense motiu: sense paraula. Síl·laba sola. 
  
La immensa majoria dels poemes que s’escriuen no són res més que notes a peu de 
pàgina de biografies per regla general força anodines. Uns poemes, unes notes, que són 
la pretensió pretensiosa de fer significatiu l’insignificant. Per contra, quan llegim l’obra 
d’un gran poeta, els pocs, és la biografia la que fa d’aclariment a peu de pàgina 
d’alguns dels seus versos: uns aclariments, pel que fa a la bondat de la poesia, del tot 
innecessaris.  
 
El jo, cada jo, no és res més que la combinació d’unes quantes paraules al si de les 
infinites combinacions possibles del llenguatge. Si no, ¿com s’explicaria el mal que 
segons quin dir ens pot arribar a fer? 
 
El poder sempre t’explicarà tot el mal que és capaç d’imaginar en nom de la teva 
protecció per després poder-lo practicar com a prevenció. 
 
Bona part de la poesia que llegeixo m’agrada, em desperta interès com a lector, però 
com a poeta la sento aliena, com si llegís un altre gènere. Puc sentir-m’hi al·ludit, però 
no pas concernit per l’experiència del poema. 
 
La fe és una carència de racionalitat. Un déu que poguéssim comprendre amb la raó 
seria un déu sense misteri i, per tant, fallaria la idea de sagrat: no permetria la 
manipulació. No sé com els creients no s’ho plantegen, però, ¿no és  ben estrany que 
déu no doni mai cap indici racional?, ¿que la divinitat només ocupi el camp de la 
irracionalitat, si al capdavall ella és la creadora també de la raó? Si som fets “a imatge i 
semblança”, ¿com és que el déu que sigui se’ns manifesta únicament per la fe i no pas, 
per exemple, per la lògica? 



  

 
La consciència de les coses és la introducció d’un element no previst entre les coses, 
com és el jo. 
 
El poder sempre es basa en un nucli d’inexplicabilitat —teològic, econòmic, 
supersticiós— per no haver de donar explicacions. 
 
Sempre, quan escrius res, t’has de preguntar: “¿Si la literatura fos això, en llegiria?” 
 
La poesia diu, no pas explica. Cap explicació és un poema. La poesia no és democràtica 
en el sentit polític. D’aquí la seva crisi en una època de democràcia mercantil: 
igualitària en el menyspreu de l’esforç davant de l’aparent abundància de l’oferta. Però 
aquesta mena de versos confessionals que tant proliferen en què qualsevol fill de veí 
ens explica els seus vaivens vitals no en són pas la solució. El poema busca una vida 
més alta com a poema. Potser no trobar-la n’és la grandesa. L’aristocràcia. 
 
Si fos certa la relació entre pulsió de vida i pulsió de mort, si l’anul·lació del jo en 
l’èxtasi amorós s’assemblés a morir, podríem pensar que la mort és plaent com 
l’orgasme: així, doncs, el trànsit amb el qual ens espanten els predicadors, transformat 
en un acte libidinós. 
 
L’espiritualitat com a condició necessària de la dominació. 
 
Amb les paraules es fan moltes suposicions no lingüístiques que sense les paraules ni 
existirien. En l’extrem, tot el que es designa com a indicible. Si no poguéssim dir que no 
té nom, ni es plantejaria. Inútil tot esforç d’anar més enllà o més aquí de les paraules. 
Sense paraules no hi hauria esforç. Res més que paraules. 
 
Amb les paraules, simultànies i posteriors a la troballa, confegeixo el record d’un desig 
previ.  
 
Una tristesa en cercle, desolada i desoladora, que es retroalimenta. 
 
Per poder escriure de la por del final m’és necessari que res m’espanti: cap símptoma 
fent-me’l sentir com a presència. Necessito la màxima salut possible per referir-me a 
mort i malaltia. Si les sento a la vora, que m’assetgen, em paralitzo i aleshores no sóc 
capaç d’anomenar-les.  
 
No escric gairebé mai poemes d’amor. Només escric de les mancances. 
 
Les paraules comprenen el món fent-lo incomprensible. Fent-ne dolor. El nostre cercle 
dantesc. La nostra condemna. 
 
La superioritat del racionalisme sobre l’irracionalisme rau en el fet que el racionalisme 
comprèn la irracionalitat —les emocions, les passions—, i l’entén com a necessària; en 
canvi, l’irracionalisme no pot comprendre mai la raó. La veu com una veu perillosa. 
 



  

Les paraules pugnen sempre amb nosaltres per fer-nos ser de la seva mateixa opinió. 
Per retenir-nos. La paciència de desmentir-les amb paraules que s’hi oposen 
interrogatives i que es renoven constantment és la nostra llibertat. (Aforisme extret d’una 
intervenció meva a Vic al maig del 2009.) 
 
Silenci: res més que els sons d’aquesta paraula. 
 
La companyia d’un poema no la trobarem mai en les idees, sinó en les paraules. La 
creació consisteix a fer-les ressonar —o a fer-les callar— en la seva polisèmia. Per això, 
a pesar de les possibles discrepàncies, és tan fàcil estar d’acord amb un bon poema. 
 

Aleshores, les hores viscudes no se’m perdien en l’enyorança. Se m’encarnaven en les 
hores futures. Les hores passades, les revivia en l’estratègia del desig de més vida. Ara, 
com cèl·lules que moren i ja no es regeneren, les hores que em passen m’abandonen per 
sempre, se’m desencarnen, i no me’n queda sinó la metafísica de l’ànsia. 
 
Tot i que tot sempre és irrepetible, la joventut és confiança de repetir-ho. Convicció de 
retrobar-ho. Aparent provisionalitat de la pèrdua. La vellesa, en canvi, es viu postrema, 
sense esperança de tornada. De tornar-hi. 
 
La misèria intel·lectual no és no arribar a elaborar cap gran pensament: la misèria és no 
intentar-ho. 
 
Si una percepció és verdadera no desapareix amb la seva explicació física; al contrari, 
es reforça. Allò que anomenem percepció, però que no es pot explicar, és simplement 
una figuració de paraules anhelants. 
 
Res plantejat amb seguretat pot ser poesia. Tota poètica és precisió de la incertesa: el 
poema precisa el dubte, treballa en el perfeccionament del dubte. El gran poema és 
aquell que té més elements incontaminats per la ideologia. El gran poema ha de ser 
previ a qualsevol constructe teòric. Ha de parlar del que és humanament compartible. 
Justament d’allò que amb les certeses ideològiques mirem d’apartar de nosaltres. 
 
Tot el que em queda de vida: tot el que encara en podré dir. 
 
No hi ha res en què creure que no ens mostrin els sentits i les seves deduccions 
racionals. 
 
La nostra experiència és mortal. Només diu la veritat quan es refereix al que és caduc. 
 
El gran benefici de la lectura: fa callar el nostre propi discurs i ens fa caixa de 
ressonància del discurs d’un altre. Amb la lectura aprenem a escoltar. ¿Els tipus de 
lectura? La dificultat de la lectura escollida anirà en proporció a la complexitat del 
discurs latent que fa de receptor. Qui agafa llibres fàcils delata la seva simplicitat. 
Esclar que sempre hi ha els fingidors. 
 
La consciència d’instint és la base del pensament. 



  

 
¿Dissolució del jo modern? ¿Una multiplicitat de jos en un nosaltres de jos, un nosaltres 
que ens neutralitza i ens deixa sense atributs? ¿Un nosaltres sol? Potser sí. Potser sí que 
el jo és un dubte constant, un terme reticent a mostrar-se, un fenomen fugisser. Però 
ens en sentim. Al cap i a la fi és ben innocent. Costa més creure en la veritat de les 
formes personals “mi” i “meu”. 
 
El poema s’escriu sense tesi ni argument: és l’escriure en si, l’escriure pur. 
 
La moderna escriptura de la raresa estalvia la complexitat. 
 
Potser sí que som un plural de jo. Però hi ha un jo que reuneix tots els nostres jos o que, 
si es vol, els fa callar tots: el jo de la soledat. 
 
Els que no volen renunciar a res són causa de la infelicitat dels altres. 
 
Tant és que aixequi el vol, que corri camp enllà, que tregui fulla. Tant és que se n’obrin 
els pètals, que repti per entre les herbes, que atrafegades i en llargues rengleres 
travessin el camí. Per nosaltres no són sinó matèria animada. O vida subalterna. Contra 
tota evidència, vivim com si l’essència de viure fos la paraula. 
 
Tota totalitat que no sigui res més que suma de les parts menteix en la unitat. 
Absolutament. 
 
Estilitzar és objectivar la subjectivitat. Més clàssicament: fer universal la particularitat. 
Qualsevol formalització fa objectiu, si més no formalment, allò que és subjectiu. 
Qualsevol dèria o deliri, tornat forma, pren aparença de normalitat.  
 
Déu no és invenció del poder. És la invenció del poder. 
 
El llenguatge, el pensament, ens fa estar en desacord amb tot allò que ens pot suprimir 
tant biològicament com mentalment. Volem tenir poder sobre el món i els seus estralls i 
ens aterra l’univers sencer amb els perills que pugui amagar. Brandar tot plegat com 
una amenaça per fer-nos creients és la liquidació del nostre esperit. La màxima qualitat 
humana és l’oposició a qualsevol coacció: natural o intel·lectual. Ser veritablement 
humà és ser veritablement oposició. 
 
La creença enterboleix el poema. Volent-lo canalitzar, n’apaivaga el crit.  
 
Desesperació és follia. Desesperança, lucidesa. 
 
Ombres. Ombres cap a la posta. Ombres antropomòrfiques cada cop més desfigurades, 
més inhumanes. Ombres animades —ombres reconegudes com a nostres— 
inconcretant-se fins a fondre’s amb ombres de tot altre origen en la unanimitat de 
l’Ombra. 
 



  

Si hem après a viure diversos i a morir sols, ¿per què hem d’aspirar a ressuscitar tots el 
Mateix? 
 
La mort. El breu gest de tatxar la veu. 
 
El més pur antònim de record és metàstasi. Vida morta, mort viva. 
 
Conèixer el no coneixement. La consciència salvada inconscient. Respirar-me només 
sabent-me respirant, sense preguntes sobre la feina de la respiració. L’hàlit intel·lectiu 
del món.  
 
En la memòria, només hi reviu la mort del temps mort. 
 
La sola experiència del silenci: la impossibilitat. 
 
Posar per escrit un sentiment ètic sempre té el perill del precepte i la consigna. L’ètica 
només diu sense fer-ne moral en l’estètica que es reclama ètica. 
 
No t’enganyis perquè hi veus; fins la llum és foscor. No et creguis què no és. 
 
No escriure pas per agradar, sinó per ser comprès, si aquest ser comprès implica 
comprendre. 
 
Són el mal infinit de l’arbitrarietat de l’interès. Són l’engany com a fe de tants. 
 
L’únic valor de les paraules: la valentia de dir-se. 
 
Els més bells records, els records de sintaxi més harmoniosa, són els que fan més 
doloroses les fiblades de la nostàlgia, les fiblades de la sintaxi esqueixada de la pèrdua. 
 
La diferència entre relat històric i relat mític és que el primer fa veure, en el sentit de 
mostrar, i el segon ho fa veure, en el sentit de fingir. 
 
Un oxímoron: ambició política democràtica. Ningú que desitgi el poder és un 
demòcrata. El demòcrata creu en la relativitat de les seves conviccions i, per tant, no 
vol imposar-les. La voluntat de servei dels polítics és un eufemisme de la voluntat de 
poder.  
 
La veritat és negativa. No té resolució. La veritat és carència. La veritat és querencia 
irresoluble amb les paraules. Però sense paraules no hi ha veritat ni hi ha carència. 
 
La fe no té raó de ser. 
 
El pensament de la divinitat és la formalització del res. Per això hi ha els extremismes 
místics que s’hi lliuren directament. La màxima expressió de la por a la vida. Un 
desequilibri. Un desajust com el del suïcida. 
 



  

La fe és l’amor asexuat. El desig sota control del poder. El desig que s’adapta a 
preceptes. De totes maneres, la fe que es torna mística és un desordre psíquic que 
comporta una sexualitat malaltissa. Exasperada. 
 
El mite és una explicació ignorant utilitzada com a reglamentació. 
 
La bondat del creient és una obligació, una norma, un imperatiu moral. La bondat li 
serveix com a mèrit per obtenir una plaça al Paradís. Per qui no creu en cap promesa 
transcendent, la bondat és senzillament una disposició, una convicció. Una manera 
fraterna de ser al món. L’autèntic bondadós no n’espera res, de la seva bondat. No en 
fa moneda de canvi. 
 
Enmig de la “inraó”, l’emoció de la sintaxi (d)enunciativa. 
 
Com un sortilegi, només la sensació ens revela les paraules necessàries per remoure 
l’oblit i desvelar-ne la memòria sensorial. 
 
Tant de bo morir fos caure llum amunt fins a l’absència i no pas fosc avenc de mort a 
les palpentes. 
 
Prediquen el silenci: no volen que se’N parli. 
 
La Llum de tots cantons de l’absolut negant el clarobscur humà. ¿És el que vols?  ¿Que 
no veus que l’essència és fosca? 
 
L’única salvació, ni que sigui transitòria, l’hem de buscar en el temps. Si no, pregunteu 
als que estan en perill de mort cap a quina banda dipositen les esperances. 
 
Això t’ensenyaran: a servir-te del món com si fos als teus peus, sotmès al teu desig com 
un dòcil esclau. I, quan t’adonaràs que no n’ets sinó part, ja no tindràs ni temps de 
posar-t’hi d’acord. Et moriràs tot sol: sabent-te singular. 
 
La paraules Ho poden prometre, però no pas complir-Ho. La promesa pertany a 
l’ordre de l’imaginari; el compliment, a l’ordre de la realitat.  
 
Tot allò que pot ser vist o percebut per algú concret, perquè sigui de veritat ha de 
poder ser vist o percebut per qualsevol en les mateixes condicions. En el cas contrari, 
visió o percepció són senzillament anomalia o mentida de qui es proclama escollit per 
“veure-hi” més que els altres. 
 
L’alegria és àgrafa. 
 
La línia vermella que no haurien d’haver travessat mai les paraules (nosaltres): la de la 
solidaritat com a espècie. 
 
El pensament és llenguatge, sí, però no pas retòrica. Per això, a alguns, els sembla que 
el pensament, amb percepció i emoció, és previ al dir. Barregen designació i discurs. 



  

 
A la paraula, li és insuportable el silenci —no pas la calma, la quietud—, i no som sinó 
paraules. 
 
El llenguatge és dolorós, és consciència. En canvi, la retòrica pot ser consoladora. 
 
Potser sí que la majoria dels poetes moderns han perdut la fe en la Paraula, però encara 
n’hi ha massa que creuen en les paraules: que se les creuen. 
 
Epifania: sorprendre’s d’una evidència i creure’s que és vidència. 
 
La greu irresponsabilitat dels que prediquen el que no es pot conèixer, el que només es 
pot creure. ¡I cap déu per castigar-los! 
 
Les coses són sense donar-ne testimoni, o potser hi són i prou. El testimoni que pot dir 
de si mateix “sóc” no hi és sinó atrapat en la pròpia designació. Qui sap si únicament 
els sentits trenquen la incommunió. És necessari que el llenguatge s’hi ajusti amb 
claredat. ¡Quin contrasentit! De cadascuna de les aptituds del cos que ens mostren 
l’aparença del món, en diem sentit. Potser els sentits són el sol sentit, el sentit que sent. 
Potser la sensació és l’essència de la totalitat: un déu aparent. No hi ha res més que allò 
que el tacte toca, que el gust tasta, que els ulls veuen... Només hi ha haver-hi. La resta 
són conceptes sense objecte. L’interrogatori dels ulls a la Ceguesa. Qualsevol “Casa del 
Ser” no és res més que un despoblat d’inexistència.  
 
Quan es diu sense, se suposa que hi ha una absència. Sense indica la falta d’una cosa 
existent. Per això els creients acusen els escèptics de viure sense déu. Però, ¿es pot 
parlar d’absència d’alguna cosa que ningú ha demostrat que existeix? ¿Es podria dir: 
“Et quedaràs sense tal cosa”, si tal cosa no existís? Aquest ús de sense com alguna cosa 
no demostrada que hi ha en absència obliga els escèptics a viure sense aquest sense que 
implica il·lusionisme. L’obscurantisme que els sectaris practiquen amb el llenguatge 
aboca els incrèduls a haver de dir que viuen sense déu, i també sense sense, sense aquest 
sense d’una presència imaginària. ¿No seria més lògic que els crèduls haguessin 
d’explicar sense trampes teològiques tots els seus ambs? 
 
L’odi de les religions a Marx i totes les seves derivades no és sinó por de la possible 
consolidació d’una moral no col·laboracionista.  
 
L’ateisme de Déu és inqüestionable. No pot creure en un Ser Superior.  
 
El pensament conservador vol preservar intacte el mite per poder explotar la història i 
treure’n benefici. 
 
La matèria fosca és sutge de la combustió de les estrelles. (Aquesta és la manera 
habitual dels poemes i dels aforismes, la pensada, que és justament allò que ha d’evitar 
el bon poema o l’aforisme intel·ligent.) 
 
M’estimo més la veu significada que els silencis significants. 



  

 
La realitat és allò físic amb què ens relacionem amb les paraules. Per això, com menys 
físiques són les paraules, més s’allunyen de la veracitat. 
 
La poesia no progressa per la modificació d’allò a què s’adreça, sinó per com s’hi 
adreça. 
 
Si el futur desitjat en el passat és ara aquest present d’un món ple de dolor, més val no 
voler res ni anhelar cap destí, i així el futur que ha de venir, un cop present, potser serà 
millor —o almenys inesperat—. No pas efecte d’un desig depredador. 
 
La majoria de poemes són fruit d’una anècdota revestida de literatura. Els bons poemes 
són construccions conceptuals que es despullen de retòrica. 
 
A la vida, ens hi obliguen. En part, de nosaltres depèn viure-la com a obligació o com a 
vocació. 
 
Gairebé tothom vol arribar a vell, però també gairebé tothom viu com si no hagués 
d’envellir mai. Viure, morir. Tot ens fa por. Aquest és el camp del poema: la por 
sencera. 
 
Sóc l’acabament d’un de tants relats vius. La soledat de tot final. ¡Quanta enyorança 
que estic sent! 
 
Fins les paraules més superbes —les paraules d’amor i de bellesa— no són sinó 
malignes cèl·lules de veu, irreversibles tumoracions de text que fan ser nom el món. 
 
Tots aquells que es proclamen o es deixen proclamar guies espirituals no són res més 
que falsaris, i com a tals haurien de ser tractats, perquè, si aquests predicadors de 
l’ànima, en lloc de treballar amb béns espirituals, ho fessin amb béns materials, no es 
mereixerien cap altra consideració que la d’estafadors.  
 
El poema és el lloc de l’emoció reflexiva, el lloc de la raó emotiva. 
 
Massa sovint, encadenats al desig d’esperança, no som capaços d’estar-nos en la 
quietud que estima per fer-ne temps que dura amb l’esperança de durada viva. Ara i 
record alhora. 
 
Perseguint un instant d’epifania —l’instant més temporal de tots, perquè tot seguit 
s’esvanirà en record— ens perdem tots els instants realment intemporals: els que ens 
passen desapercebuts —i doncs no ens passen— i dels quals no en guardem cap rastre 
en la memòria. 
 
Escolta’t. ¿No et sents cada cop més mortal? 
 
Imatge precisa de l’ombra: ceguesa. 



  

 
 
 
 

ANNEX



  

 
 

GLOSSA ANALÍTICA A LA FILOSOFIA D’UN POETA * 
 
La superioritat del racionalisme sobre l’irracionalisme rau en el fet que 
el racionalisme comprèn la irracionalitat —les emocions, les 
passions—, i l’entén com a necessària; en canvi, l’irracionalisme no 
pot comprendre mai la raó. La veu com una veu perillosa. 

 
El debat entre filòsofs i poetes ha passat per diverses fases de tensió. Hi ha, però, dos 
moments especialment significatius: la condemna de la poesia formulada per Plató,1 
que simbolitza l’hegemonia del discurs racional (logos) sobre el discurs mític, i la 
reivindicació romàntica de la intuïció artística en detriment del pensament racional, 
promoguda entre els segles XVIII i XIX principalment per Novalis, Friedrich von 
Schlegel i Friedrich Schelling, i que atribueix a la poesia el valor més alt de 
l’especulació filosòfica. L’assagista argentí Juan José Sebreli ha descrit perfectament 
l’eufòria intel·lectual que imperava en els cenacles irracionalistes de l’època: «No fue 
sólo el hecho de que los filósofos centraran sus sistemas en la poesía y los poetas su 
obra en la filosofía, sino que, además, el filósofo y el poeta romántico se concebían a sí 
mismos como vates, profetas, “sacerdotes” mediadores del absoluto.»2 Dos segles més 
tard, l’oposició entre la comprensió racional i la pulsió intuïtiva continua caracteritzant 
la majoria d’estudis sobre la filosofia i la poesia. Les limitacions que presenta qualsevol 
llenguatge, fins i tot les d’un llenguatge artificial creat expressament per assegurar la 
univocitat, han alimentat la creença de molts pensadors (sotmesos a la influència 
seductora de Nietzsche i Heidegger) que, darrere la realitat necessàriament 
fragmentària que ens mostra el coneixement, sempre queda “alguna cosa” que escapa a 
la conceptualització, “alguna cosa” essencial de la qual només podem tenir una certa 
experiència estètica que precisament ens mostraria la poesia, en una mena de procés de 
revelació. No analitzarem aquí les particularitats històriques d’aquesta convicció, però 
hem de tenir present que és el fruit d’una manera específica de fer filosofia que, a pesar 
de l’opinió de la majoria dels seus representants, no és única. Tot i abraçar diverses 
posicions de vegades molt divergents, la filosofia analítica, que manté el compromís 
aristotèlic amb la racionalitat i la claredat argumental, i ha fet de l'estudi del llenguatge 
una prioritat metodològica, també té coses a dir en aquesta qüestió. Pot semblar herètic 
que des d’aquesta altra línia filosòfica, tan poc partidària de l’ornamentació retòrica de 
l’irracionalisme, es gosi parlar de poesia; el temor infundat que les seves “disseccions” 
lògiques acabin convertint la “raó poètica” en un cadàver de laboratori incrementa la 
necessitat de repudiar-la. Però les aportacions que el pensament analític pot fer a la 
comprensió de la poesia (o a la de qualsevol altra manifestació creativa) no són 
menyspreables i seria una temeritat intel·lectual no tenir-les en compte. 

 Fan bé els poetes i els filòsofs que, allunyant-se dels pensadors romàntics, 
entenen la poesia i la filosofia com a fenòmens ben diferenciats, però s’equivoquen els 
qui pensen que la poesia es pot comprendre des de la mateixa poesia. El discurs filosòfic 
                                                
1 República, X, 595a - 601a. 

2 Juan José Sebreli (2007), El olvido de la razón, Barcelona: Debate, p. 28. 



  

és enunciatiu: l’objecte de les seves proposicions són la veritat o la falsedat, la 
classificació. La naturalesa del discurs poètic, en canvi, és ben diferent. El seu propòsit 
és l’obra d’art, el poema, i, com a tal, no necessita comprometre’s amb la veritat: la seva 
finalitat és crear, no entendre. Les disposicions a l’hora d’encarar-se a cada activitat, 
per tant, també diferiran. El poeta aboca, en la seva obra, totes les capacitats a parts 
iguals: intuïtives, intel·lectuals, emotives; podríem dir que estableix amb el procés 
creatiu una relació pràcticament metabòlica, mentre que el filòsof ha de saber abstreure 
d’aquest contínuum els aspectes estrictament noètics. Això no significa que la pràctica 
de la filosofia no comporti, també, una experiència emotiva important i que requereixi, 
sovint, una bona capacitat intuïtiva, però, en última instància, se li hauria de demanar 
una conclusió exclusivament racional. És comprensible, per tant, que els poetes 
conscients d’aquesta divergència, a l’hora de pensar el fet poètic i les circumstàncies 
històriques amb què es relaciona, s’apartin provisionalment del poema per assajar 
altres formes expressives més pròximes a l’univers de les argumentacions. La figuració 
del(s) sentit(s) constitueix una notable contribució a aquesta pràctica. 

 Carles Camps ens ofereix, per primera vegada, un aspecte de la seva activitat 
literària que, tot i haver estat habitual, fins ara no havia obtingut el beneplàcit de 
l’autor per accedir a la llum pública en forma de llibre. Aquests textos han estat escrits 
al llarg de gairebé dues dècades, paral·lelament a la composició dels seus poemes i les 
seves proses, i reflecteixen les meditacions, no tan sols relacionades amb l’acte creatiu 
en si, sinó amb la resta de les preocupacions intel·lectuals del poeta. L’autor ha 
supeditat la classificació temàtica a l’ordre cronològic. Ens trobem, doncs, amb una 
successió d’escrits breus i d'aforismes, elaborats amb la mateixa precisió tècnica que un 
poema (fins al punt que, en algun cas, diríem que som davant de versos desterrats del 
seu lloc natural per una rigorosa exigència), que s’estenen en diverses direccions 
argumentals d’una manera aleatòria, però que, llegits en l’ordre que se’ns proposa, ens 
permeten descobrir l’evolució del pensament de Carles Camps al llarg d’aquests anys. 
Més que exposar una llista de pensaments, la intenció que hi ha darrere La figuració 
del(s) sentit(s) és presentar una sèrie de testimonis de la història intel·lectual de l’autor. 

 Les inquietuds filosòfiques de Carles Camps no són un misteri per als seus 
lectors habituals, però en aquest llibre adquireixen una dimensió més explícita. Encara 
que el conjunt de textos que el componen no constitueix un discurs sistemàtic, hi 
podem llegir reflexions que se situen, sense ambigüitats, al costat de les dissertacions 
més interessants de la filosofia contemporània. L'habilitat de jugar amb els sentits de les 
paraules ha permès a Camps empeltar dues frases que relacionen el títol d’aquesta 
obra amb dues branques significatives i complementàries del pensament actual: la 
filosofia del llenguatge i la filosofia de la ment. “La figuració del sentit” té una clara 
vinculació amb el problema de la construcció del significat; invoca la concepció del 
llenguatge que li atribueix la capacitat de representar o "figurar" els estats mentals amb 
què les persones ens formem una imatge del món, però també ens adverteix de la 
capacitat que posseeix d'enganyar-nos, d'imaginar o "fingir" significats sense cap 
connexió amb la realitat. “La figuració dels sentits”, per la seva banda, fa una clara 
al·lusió al dubte cartesià sobre la validesa de les percepcions, una qüestió que, 
convenientment actualitzada, continua vigent en els debats sobre la naturalesa del 
coneixement sensorial i la seva participació en la constitució de la ment. Però encara 
podem establir una tercera relació: “la figuració del sentit” no tan sols fa referència a 
un problema general, a cavall entre la filosofia i la religió, que es perpetua al llarg dels 



  

segles —el sentit de la vida—, sinó que també n’insinua una possible resposta, 
probablement gens engrescadora per a la majoria de les persones que hi són sensibles. 
En alguns dels raonaments sobre aquesta tercera interpretació que podem llegir en el 
llibre, Carles Camps s’interna en els territoris fronterers amb la mística religiosa, 
especialment en forma d’interrogacions, gens ingènues, que farien balbucejar els 
devots de qualsevol dogma: 

 
No creus en res que sigui creure. Però, ¿de què et serviria negar-Lo? 
Fes potser com Ell: calla. ¿No veus que sempre seria la teva paraula 
contra el seu Silenci? 
 
¿Déu també és la seva inexistència? ¿És encara que no existeixi? 

 
 Totes aquestes connotacions són indicatives de la complexitat de gran part dels 

temes tractats a La figuració del(s) sentit(s). Impulsat per l’afany d’entendre el món i 
proveït d’un instrumental crític d’alta precisió, Carles Camps ha explorat un arc molt 
ample del pensament occidental i ha interpel·lat pensadors d’inclinacions molt 
diverses. En aquesta mena de trajectes intel·lectuals, sobretot quan els reptes són tan 
extrems com els abordats en les reflexions aquí recollides, la temptació de 
l’irracionalisme pot arribar a ser molt poderosa; però el compromís innegociable de 
Camps amb la racionalitat li ha permès mantenir el rumb amb fermesa i evolucionar 
cap a concepcions clarament fisicalistes: 

 
No hi ha res en què creure que no ens mostrin els sentits i les seves 
deduccions racionals. 

  
 No és sorprenent, per tant, descobrir una certa afinitat entre molts dels escrits i 
aforismes que podem llegir en aquest llibre i el pensament de filòsofs com Gottlob 
Frege, Bertrand Russell o Ludwig Wittgenstein, per citar els representants més 
emblemàtics de l’escola analítica. Carles Camps no tan sols comparteix amb molts 
autors d’aquesta escola un interès principal pel fenomen del llenguatge, sinó també 
una certa estratègia a l’hora d’afrontar algunes intuïcions. En aquest sentit, respecte a 
les relacions que s’estableixen entre les paraules i els pensaments, entre els pensaments 
i les coses, i entre les coses i les paraules, Camps, tot i el convenciment que el 
llenguatge constitueix l’únic espai possible per a l’existència humana, manté posicions 
inequívocament referencialistes,3 que l’allunyen del solipsisme i del relativisme 
lingüístic en què solen acabar algunes interpretacions posthumboldtianes 
(especialment les de Gadamer i Heidegger) o fins i tot les tesis tant del primer com del 
segon Wittgenstein:4 

 
                                                
3 La teoria de la referència intenta explicar el fenomen segons el qual les paraules denoten alguna 
cosa en el món. 

4 Els dos períodes en què se sol dividir el pensament de Ludwig Wittgenstein estan 
caracteritzats, respectivament, per les seves dues obres més importants: Tractatus Logico-
Philosophicus (1921) i Philosophische Untersuchungen —Investigacions filosòfiques— (1953). 



  

Sovint es parla de l'autonomia del llenguatge respecte al món, de 
l'escissió del cercle significant/significat. [Però] no s'ha de destruir el 
cercle per explicar ni la desesperació més humana ni l'estupor més 
metafísic. 

 
 Com apuntava més amunt, les coincidències entre la mirada perquisidora de 

Carles Camps i l’espai d’investigació de la filosofia analítica arriben fins al problema 
ontològic que planteja la naturalesa de la ment. El llenguatge és el forjador de les 
metàfores, el constructor d’històries, el desemmascarador del temps, i la metàfora per 
excel·lència que s’ha engendrat mai dins els cervells de tots els humans és el jo, aquesta 
obstinada narració que es plega sobre ella mateixa creant “records” i concebent 
“expectatives”, fins a prendre consciència del seu inevitable cessament. El neguit 
existencial que provoca l’oposició entre la constatació d’aquesta caducitat  i les ficcions 
d’immortalitat que ens consent el llenguatge, ha acompanyat l’ésser humà des de 
sempre i ha originat tota mena de supersticions, mitologies i disquisicions filosòfiques; 
però on ha exercit un paper especialment determinant ha estat, probablement, en el 
desenvolupament de la cultura contemporània occidental, no des de l’innecessari 
anunci de la mort de Déu amb què ens va voler sorprendre Nietzsche, sinó ja des de 
l’ateisme inherent a les idees més representatives de la Il·lustració. No hi ha res de 
sorprenent, per tant, en el fet que Carles Camps, persuadit de la vigència del patrimoni 
il·lustrat, articuli la seva obra al voltant d’aquest desassossec distintiu de la Modernitat. 
La perplexitat i els desenganys que suscita l’autoconsciència constitueixen una part 
essencial de l’estratègia creativa de Camps, i a La figuració del(s) sentit(s) en trobarem 
indicis tangibles, com ara l’al·legoria del mirall. Aquest recurs a la imatge especular 
d’un mateix, a l’auto(-)reflexió (que Carles Camps no només ha utilitzat en algunes 
d’aquestes proses, sinó que n’ha fet substància poètica en diverses ocasions) recorda 
indirectament, però d'una manera prou suggestiva, la idea de bucle infinit amb què 
Douglas R. Hofstadter exemplifica la recursivitat que caracteritza el fenomen 
autoconscient:5 

 
Mirall. Em miro mirar-me. 

 
 De fet, el discurs sencer que Carles Camps desplega a La figuració del(s) sentit(s) 

es pot interpretar com una vindicació de la subjectivitat persistent i inevitable que 
caracteritza la ment, del procés continu d'elaboració i reelaboració d'arguments a què 
es veu abocat qualsevol ésser humà per sobreviure, tot i l'adversitat d'alguns dels seus 
efectes col·laterals: 

 
El jo, cada jo, no és res més que la combinació d’unes quantes paraules 
al si de les infinites combinacions possibles del llenguatge. Si no, ¿com 
s’explica el mal que segons quin dir ens pot arribar a fer? 

                                                
5 Douglas R. Hofstadter (1997, 1977), Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, Basic Books, 
Inc. (Trad. castellana de  Mario A. Usabiaga i Alejandro López Rousseau, Gödel, Escher, Bach: Un 
Eterno y Grácil Bucle, Barcelona: Tusquets,  2007.) 
— (2007), I Am a Strange Loop,  Basic Books, Inc. (Trad. castellana de Luis Enrique de Juan, Yo soy 
un extraño bucle, Barcelona: Tusquets, 2007.) 



  

 
Potser sí que el jo és un dubte constant, un terme reticent a mostrar-
se, un fenomen fugisser. Però ens en sentim. 

 
 Les sospites implícites sobre la naturalesa d'aquesta subjectivitat i la seva 

relació amb el llenguatge situen el pensament de Carles Camps en un territori 
relativament pròxim a les idees d'un altre pensador representatiu del corrent analític, el 
filòsof Daniel Dennett. Aquest fragment d'una de les seves obres més rellevants és un 
exemple de la proximitat intel·lectual dels dos autors: «La nostra tàctica fonamental 
d'autoprotecció, d'autocontrol i d'autodefinició no consisteix a teixir teles [com les 
aranyes] o construir preses [com els castors], sinó a explicar històries, i més 
particularment, a ordir i controlar la història que expliquem als altres —i a nosaltres 
mateixos— sobre qui som.»6 

 Es poden establir més analogies entre els escrits d'aquest llibre i l’obra d’altres 
autors de la filosofia analítica, analogies que corroborarien, una vegada més, la sintonia 
entre el pensament de Carles Camps i la racionalitat científica. És cosa del lector 
detectar aquests vincles o descobrir-ne de nous, potser més ajustats a la pròpia 
cosmovisió. Però interpretar aquesta obra en clau postmoderna, com una simple 
recopilació d'ocurrències, és una extravagància condemnada irremissiblement al fracàs. 

 He reservat per al final referir-me a un dels temes amb especial interès de La 
figuració del(s) sentit(s) —la crítica política— amb la intenció d’accentuar el caràcter 
conclusiu que, al meu entendre, presenta aquest component del pensament de Carles 
Camps. Quan la intolerància a la injustícia coincideix amb una notòria habilitat 
analítica i amb una complicitat resoluda amb la causa de la raó, adoptar les tesis del 
materialisme històric és pràcticament inevitable, i Carles Camps no n'és una excepció. 
A les seves mans, el marxisme, deslligat de dogmatismes i consignes pamfletàries, 
conserva el caràcter científic originari i, consegüentment, proporciona una imatge molt 
detallada, no només dels rudiments de l'explotació capitalista, sinó també de la 
fisiologia del poder en general: 

 
El poder sempre t'explicarà tot el mal que és capaç d'imaginar en nom 
de la teva protecció per després poder-lo practicar com a prevenció. 

 
 L’argumentació anticapitalista de Carles Camps apareix al llarg de tot el llibre, i 

posa en evidència que l'oposició del poeta a l’statu quo ve de lluny. És un discurs molt 
lúcid, redactat amb un estil poc comú en la literatura marxista, però que transmet, amb 
més efectivitat que molts assajos, la força incisiva dels raonaments de l’autor. La 
descripció del gir possibilista que ha experimentat el pensament d'esquerres en les 
últimes dècades constitueix un exemple colpidor d'aquest recurs expressiu: 

 
Fracassada ara com ara la possibilitat d'una societat alternativa, 
davant de l'irresistible —valgui la duplicitat del terme— espectacle de 
la depredació del mercat, alguns proclamen la pietat com a bàlsam, 
com a lenitiu de tanta ferida: incapaços de lluitar ja per l'alliberament, 

                                                
6 Daniel C. Dennett (1991), Consciousness Explained, Little, Brown and Company; p. 418. (Trad. 
castellana de Sergio Balari, La conciencia explicada, Barcelona: Paidós, 1995, p. 428.) 



  

busquen consol en la pena per l'altre més feble. Igual que els 
caritatius. ¡Com si la pietat fos res essencial que estigués al marge de 
les relacions de producció! 

 
 L'adopció de l'anàlisi marxista no permet una sintonització perfecta entre Carles 
Camps i la majoria dels filòsofs analítics actuals. La filosofia analítica s'ha 
desenvolupat, majoritàriament, a les universitats dels Estats Units i la Gran Bretanya, i 
és, per tant, l'hereva principal del llast que van comportar els efectes de la Guerra 
Freda sobre la filosofia de la ciència en general. L'ambient anticomunista que 
impregnava la societat nord-americana dels anys cinquanta va propiciar la 
despolitització de les idees promogudes, entre d'altres, per Otto Neurath, Philipp 
Frank, Rudolf Carnap o Charles Morris (tots ells membres de l'anomenada "ala 
esquerra" del Cercle de Viena) i va empènyer el positivisme lògic que impulsava el 
moviment austríac cap a un model d'investigació asèptic, exclusivament acadèmic i 
allunyat dels problemes socials.7 Encara avui, la majoria dels filòsofs analítics, a 
diferència de Carles Camps, actuen com si la filosofia evolucionés d'acord a unes regles 
pròpies, aïllada de la realitat socioeconòmica en què es desenvolupa, fent-los més 
vulnerables a la pressió de la ideologia dominant. Les idees de Carles Camps, en canvi, 
conserven aquest doble vessant analític, el marxista i el positivista, que demostra la 
possibilitat d'una convergència entre totes dues tradicions. En aquest sentit, les seves 
reflexions coincideixen amb els plantejaments dels sociòlegs Richard York i Brett Clark, 
dos representants d'una tradició intel·lectual que no és nova, però que, per raons 
òbvies, no té un gran ressò entre les institucions acadèmiques.8 

 En aquest breu estudi he procurat fixar alguns dels paràmetres que ens 
permeten contemplar els interessos filosòfics de Carles Camps des d'una perspectiva 
poc freqüent en la tradició assagística, si més no, quan l'objecte d'estudi forma part de 
l'obra literària d'un poeta. Des d'aquest punt de vista, La figuració del(s) sentit(s) se'ns 
presenta com una obra molt ben articulada i perfectament arrelada en el panorama del 
pensament contemporani, i ens proporciona prou elements per aprehendre el sentit de 
l'obra creativa de Carles Camps. La sacsejada emocional que provoca la seva poesia 
deixa de tenir, aleshores, el caràcter exclusivament íntim i biogràfic que li podria 
atribuir una primera lectura, i esdevé un senyal d'alerta, una mena de revulsiu a la 
disbauxa consumista en què s'ha convertit la vida sota la dominació del capitalisme, en 
un clam a la necessitat d'organitzar l'existència en consonància amb la seva 
provisionalitat. Només si es pren consciència d'aquesta caducitat ens podrem 
encaminar, amb garanties, cap a unes relacions de producció veritablement solidàries. 
                                                
7 El filòsof George A. Reisch ha fet una anàlisi molt acurada dels processos històrics que van 
provocar aquest gir en l’evolució de la filosofia de la ciència a George A. Reisch (2005), How the 
Cold War transformed Philosophy of Science. To the Icy Slopes of Logic, Cambridge University Press, 
New York. (Trad. castellana de Daniel Blanco, Cómo la Guerra Fría transformó la filosofia de la 
ciencia. Hacia las heladas laderas de la lógica, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 2009.) 

8 Richard York i Brett Clark, «Marxism, Positivism, and Scientific Sociology: Social Gravity and 
Historicity», The Sociological Quarterly 47 (2006), Midwest Sociological Society, pp. 425-450. 

 

 



  

La figuració del(s) sentit(s), per tant, a més d'oferir-nos una experiència literària molt 
gratificant, és una peça molt valuosa per completar la percepció de la personalitat 
intel·lectual de Carles Camps. En qualsevol cas, estic convençut que la lectura reiterada 
d'aquesta obra serà inevitable. 

 
Ignasi Farinyes Gasalla, filòsof  

gener del 2011 
 

● 

 

*Pròleg a La figuració del(s) sentit(s) (1991-2010) (Emboscall / Cafè Central, col·lecció 
“Mnemosine”, núm. 51, juny 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


