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WESTWEGO!
 
Escriuries un poema
però fa temps que no escrius
i no ets poeta
-ningú és poeta, quanta vanitat-
la mà en contacte frenètic amb el pensament
i ... Westwego!
 
Parlaries de la ciutat
de les noves amistats
de la impossibilitat de conjugar
amor i desig
de les tardes soles
-les tardes, repeteixes, tardes en les que la llum no és suficient-
dels nous amics
o sent sincer, dels tres amics fidels
un dels quals ets tu
i de les amants estúpides,
i de les que es perden
i de les que no saben
i de les que pensen en tu
i de les que no et miren
i de les que no et parlen
o de les que et recorden de lluny.
 
I en cada orgasme
i en cada vegada que t'aixeques i mires per la finestra
i en cada sol d'estiu, i en cada llibre increïble
i en cada sensació provocada per l'alcohol
altres cossos, el cinema, tu, el mar, la filosofia
UNA IDEA
una imatge, 
t'invoco a tu.
 
(cesura abismal; sentir silenci i angoixa a l'estómac)
 
i invoco també el dret a que em recordis
-el dret dels que s'enamoren-
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i ja m'és igual qualsevol cosa que faci, que digui o que escrigui
-tot són trens que no van enlloc-. Camino.
 
et retrataries a tu mateix
si fossis pintor
si sabessis pintar
agafaries tela
i mirall
deixaries constància exacta
del teu cos en l'espai,
el cos dels àngels
i et deixaries caure per l'immens
abisme que et separa del cel
i miraries la teva cara un moment
els quatre pèls que et surten ran la pell
les patilles arrissades i la expressió dramàtica d'un gest
que mira, cap a l'infinit 
la melancolia.
 
I si pogués escriure
però les estacions no m'acompanyen
-no em sento mai al límit, no em sento mai a punt
no em bull la sang- escriuria troços de temps
que parlessin de mi. Però no puc. 
 

Si em pogués asseure sobre de la vida
com en un transatlàntic que em portés enlloc
si pogués escriure més llibres de poesia
traçar un pla, tindre coordenades, no pensar en
l'amor. La llibertat que mata a l'amor,
poder pensar de repent les meves passes lliures entres els xipresos
o entre dues andanes del metro i la carn, que s'obre com una flor
o que s'obre com una ferida neta, pel mig
com el meu cor quan parla i em diu que parla de tu
 
la meva millor amiga
era un arbre
i li vaig dir: t'estimo
t'estimo, ets el meu arbre,
 
i allà hi condensava
tot el que pogués ser la poesia
poesia que feia mesos 



que no podia escriure, i que ara
de volta, em dóna, de manera estranya
a la vida.
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I.
 
Tampoc diré res més seriós
-no ens coneixem-
però com mal fan les coses
que no cauen als seus llocs:
 
el meu cor que es tomba
la teva mà que em desplaça
i tot de moviments que s’equivoquen
o que no passen i per això s’equivoquen
 
Al cap i a la fi no em diràs
Que aquest no és un joc profundament estúpid
Com d’altres: per exemple la manera en la que em
Preocupen coses que no em van ni em venen
Com el treball, com una universitat o una idea de
L’amor, si total després, va el cor i es cau o es tomba
I se’t posa de costat o et roça com una fletxa
O com una cosa punxeguda en tot cas
Que ens uneix durant una estona
Molt fort i que no ens separa
 
Després resulta que sagna
Com una magrana mossegada
 
O era el gest aquell del teu amor
I de la pell blanca, almenys
Això és el que deia Papasseit
I altres poetes de port que passegen
De nit cantant i tocant la fusta del moll
-el meu cor és una vela!-.
 
I ara –em diràs-
Perquè tants detalls?
O és que no van ni vénen
De tu a mi, és a dir, entre els dos,
Posant que ens anéssim a buscar
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Ara
A aquestes hores tant putes de la nit
Més de vuitanta carrers i no sé quantes places?
 
Tu dorms
O et drogues
O folles amb altres
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L’HOSTAL PARÍS. (I)
 
(Intenta entrar en aquest poema, que més que un poema és un 
edifici, i més que un edifici és un palau. un palau d'hivern. trist i 
desangelat.) 
 
Perquè m'assec i van passejant
van passejant davant meu, davant de mi
damunt meu i jo els veig passar, els hostes
estirat ara en el llit, i la seva companyia no m'és grata
però al cap i a la fi, de qui és aquest edifici
em dic mentre dissimulo i bec cafè
bec molt cafè, bec tant cafè que l'hostal sembla pràcticament irreal, i em ric
perquè no sóc capaç de trobar-ne el sentit
i veig els trapezistes pujats ara
a sobre la paraula, que l’atansen, que la lliguen
que la persegueixen, que me la treuen de les mans
perquè estic, sóc, definitivament, invàlid
mira'm, invàlid, no serveixo per res
i em mantinc en aquest llit blanc que pago dia rere dia
té 4 potes, i unes vistes excel·lents, 
no es pot demanar més, no es pot demanar res
no es pot voler res més, 
jo diré: mireu els homes, mireu els homes
com si estiguessin dins d'una vitrina
i tothom mirés en fora, mireu els homes
i els homes passarien per davant del meu llit perdut, perduts 
perduts per les rambles, com si aquesta visió hagués
servís, per fi, per evidenciar tots els seus defectes
i ara mireu-me a mi, mireu-me a mi al llit
mireu-me en el meu exili, en aquest carrer, en aquest hostal
em sento les hores al front, el front em crema 
em crema tant com el sol, però no hi ha sol
em crema tant com l'estiu però no hi ha estiu
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no hi ha platja, no hi ha casa, 
hi ha un lloc de trànsit, hi ha aquesta
la meva vida en un lloc de trànsit, en aquest hostal
l'hostal mort, l'hostal parís, i no puc dir
convalescent, no puc dir, digueu que mirin
digueu que em mirin, o mireu als homes
 
el homes no miren, esperen a que em mori
esperen a que s'acabi el drama, volen que em deixi de llits
i hostals i em retiri lluny, que no parli, o només
que parli, 
volen sentir les paraules, volen sentir paraules inventades
però que mai parlin d'ells, 
que no parlin ni per error d'ells
volen la paraula llegida
i a mi em volen mort, diuen que diuen
-no és un exili, és un excèntric-
no és un hostal, és casa seva
no és casa meva, no tinc casa
i em pesa. 
 
I miro pels vidres transparents, i miro més enllà
em recorden la boira i pugen les noies i es posen ordenadament als peus de llit
suficientment lluny i suficientment a prop, per no sentir l'alè, l'olor de la pell
de la pell malalta. Estan als peus del llit i volen que parli
volen que digui, volen que reciti, que torni a recitar
les paraules boniques filtrades com la mel en els seus ulls adolescents
i una em diu que les paraules com les meves l'omplen de vida
i jo la miro convalescent i després vindrà el director, probablement, i dirà què tal
què tal avui, què tal senyor poeta, com estan les coses
i és el moment en què desapareixen les faldilles i les mitges
i és el moment en què dic:
hivern.
 
i em miro en aquest hostal,
i em miro en aquest hostal
tant sol, tan posat, tan perdut
he barrat les escales i les portes i les finestres
només perquè no em vegi entrar ningú
només perquè no entri ningú
i em serveixen el menjar fred i em diuen de la vida a fora
i no me la crec
 
i em diuen les històries dels habitants, dels inquilins
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i me moro de tristesa i em creixen plantes a les venes
arrelat a la terra, habito la vida com una flor 
gèlida, com una estàtua pansida
com un inquilí mort, en una habitació alquilada
voldria, tornar a casa
 
no puc tornar a casa
i el metge em diu prenent-me el pols
que no val la pena tornar a casa, que res
és, per tant, immortal, que em moro, que em perdo
que em queda poc en aquest lloc inhòspit  i desangelat 
d'afeccions, em mira, em mira, em diu mentre m'omple d'injeccions
em diu, no hi ha ningú al carrer
no val la pena cridar, no hi ha ningú ara al carrer
em diu, la noia dels peus del llit no tornarà
el seu pare li ha dit que no es sà està al llit de l'etern malalt
li diu que la poesia es cura, que en la joventut s'és susceptible
del virus, el virus de la poesia, però que després se’n va
no voldràs acabar, diu el metge, diu el metge que el pare de la noia
va dir, en un llit infinit, 
en un llit de l'hostal París. 
 
quin fred fa a la nit
al llit de l'hostal parís
 
perquè miro les coses com van passant
i poc a poc em torno més malalt
i m'enterro a terra
i m'amago sota les mantes
 
i passa una mar de turistes
com un vendaval i miren curiosos
a dalt, prop del cel
hi ha una placa
la placa l'han posat els homes
i diu que m'he mort
 que m'he mort aquí
sol
a l'hostal parís
 
i són ells qui ho han escrit.
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