
Entenebriment de conciència 

 

«Éssers d’un dia! Què és l’home? Què no és? L’home es 

somni d’una ombra.» 

Píndar, a Pítica VIII 

 

«Make dust our paper» 

Shakespeare, a Ricard II 

 

 

Nosaltres, com els astres, no separem 

mort de vida, i cada alenada o cada refulgència 

són força que tomba 

cap a l'absència total, només discutida 

per memòries i epitafis 

i prou. 

 

Però quin delit veure encara 

com la respiració s’infla com si fos el cop primer, 

enjogassada com una onada o com un potre, 

i notar aquest petit i constant sotrac al pit, rellotge 

de tota la glòria oberta als sentits, fidel 

comptador que m'esperona i em fa 

notar la delicada fragor de la deliqüescència del cos 

movent-se en el temps com un peix irisat 

en un corrent d'aigua tant clara. 

 

Quin plaer, després de recuperada la lucidesa, romandre 

uns instants més al son, i creure que el matí 

és com un animaló immens que ha vingut a inquietar la nit 

eixorca de la ment, i a rebre'm al seu daurat pelatge, 

perlat de vida quan llueix 

sota la pluja tendra d’un món acabat de néixer, 

i que encara no sap —no pot saber— 

de maldat ni desencís. 



 

I l'atzar, l'atzar em cau a sobre, i 

a voltes és sort, i jo, sorprès, penso llavors 

que tot està bé com està, que res sinó l'home 

necessita que l'arranjin bé, que tornin a deixar-lo en disposició 

de nedar blancament, sense aquesta febre de deturar-se i erigir sobèrbia 

impotent de testimoni. 

 

Tenim les ambicions com feres paoroses 

pul·lulant pel fang de l'ànima. Tenim una fosca espessíssima, 

un pou a la conciència. I l'alimentem i l'alimentem, 

i tot serà debades, i quan tornem a ser només pols —només 

pastura de les hores—, llavors 

vull que la meva pols sigui més nívia, que no embruti, que de la seva misèria 

en neixi no un esbarzer, sinó una flor 

que algú pugui un dia olorar amb plaer 

i potser assecar entre pàgines estimades, 

o un arbre a l’ombra del qual 

una parella s'hi entregui, tal vegada, el primer petó 

o algú hi llegeixi un llibre 

que mai no omplirà els meus ulls —car ja només els cucs 

hi tindran imperi. 

 

Però tot això és romanticisme, i és patètic: serem només matèria morta 

sense nostàlgia de nosaltres, i res 

no commourà la nostra quietud indeturable i infinita, 

i la nostra memòria ja no serà, i ni tot el bé ni tot el mal que haguem arrossegat 

no tindran ni més consistència ni més pes 

que l'ombra esvaïda d'un somni. 

 

I nosaltres ja no serem nosaltres, i ens refredarem, i tot, tot 

quedarà enrere engolit pel temps: serà com si mai 

haguéssim petjat sobre la terra ni cap paraula 

hagués nascut feliç del nostre negre bleix 

de moribunda bèstia.  



 

Però la paüra amb què assistim 

a l’entenebriment nostre 

no pot treure’ns la dringadissa de sol 

que ens nia a les parpelles, ni prendre’ns 

la joia d’encara reclamar 

un glop més d’aire, una mica més 

de món, mentre encara el temps 

no hi pot res contra la lluïssor efímera 

d’una carn decidida a ser-nos fràgil 

temple. 

 


