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DEL BREVIARI D’ANTÍPODES 
D’EMILI SÁNCHEZ-RUBIO

Anar en esperit al lloc geogràfic i
sobrenatural volgut per un creador,
tornar-ne, és una joia de l’esperit, és
pròpiament el moviment que du al
plaer artístic.

MAX JACOB

Quan Verdaguer descriu la seva cambra de la Gleva diu
que per la finestra veu ‘la meitat de l’infinit’. L’antípoda
veu l’altra meitat. La seva arma és el coratge, arma revo-
lucionària per excel·lència i font de la poesia. Atrevir-se a
parlar clar de coses fosques. Atrevir-se a mirar els ulls de
la medusa, a contemplar la transformació de la larva, a
veure qui ve, i al mateix temps actuar. I a sobre escriure.
És quasi impossible, només es pot aconseguir d’una
manera: sense voler, entenent-ho amb el sentit del tao en
allò que les traduccions en solen dir sense desig i jo sos-
pit que volen dir sense voler. De primera intenció. Però
atenció: un tremp de forta voluntat recorre el llibre amb
reflexos de bronze, que per això entre altres coses deu ser
que és un breviari. Quan l’arrossega o l’embriaga l’escri-
guera no és per afegir paraules, és per il·luminar una idea,
precisar una imatge o explicar-se ell. S’ha ficat en un
camí que li durà la vida: ha començat l’autoretrat que
no s’acaba mai, i que naturalment torna autoretrat de
l’univers, per dir-ho modestament amb aquesta paraula
fàcil, però és la que s’hi acosta més. L’autoanàlisi dura

7



tota la vida i és autoanàlisi de l’univers: ens afecta. Cou i
cura. La presència vivent, i actuant, de les figuracions
mítiques més antigues acompanya l’aparició de les d’ara
mateix. Les imatges són tan reals com les realitats que les
acompanyen i per on camina en flames l’autor. El llen-
guatge també, i amb els conflictes de la seva ànima al des-
cobert. Els mots van a rebentar d’idees, i aquestes de
sentit multiplicat per intenció i elevat a emoció. A la
paret hi ha un ganxo, o un clau. O era l’ombra del ganxo.
La realitat. Cops de portes. El llibre no és teòric sinó
poblat de persones que coneixen l’autor i passen pels poe-
mes, hi intervenen, l’afecten, s’afecten. Però el pal mestre
és el viatge que fa ell, convertit en una gran metàfora,
pels teatres d’Epidaure de la ment. La poesia és mite,
espiritualitat, mística, metafísica, filosofia, ètica, estètica,
política, economia, art d’estimar, xamanisme, ciència
oculta, narració, psicologia, medecina, autoajuda, con-
versa, música, plaer físic, dissolvent universal i altres
coses que no tenen ni nom, tampoc. El lloc on totes con-
flueixen és l’instant viscut. El qual, arrossegat pel riu de
les sis lletres, se’n ve a desembocar a la salabror de la nos-
tra consciència de llegidors, o intuïció d’escoltadors. Com
si nosaltres fóssim la mar on desemboquen els seus poe-
mes. Quan de fet són ells que ens agafen a nosaltres i
se’ns emporten al que diu aquí dalt el cap pelat de Jacob.

Enric Casasses
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A Antoni Artigues



JUST TINC DUES CERTITUDS:
m’orienten en el dubte:
una és: sóc immortal;
l’altra: els altres no existeixen.
Em consola de saber 
que els cretins no ho poden creure.

MIQUEL BAUÇÀ

ANAXIMANDRE



Es fa balanç,
i el temps esdevé paisatge
un cop viscut.
Encara conserv a la llengua
el tast de la tendresa,
gust de Lluna,
un darrer glop de record i astúcia
que no sé si utilitzar...
Però em mir les mans 
i not com he anat empedreint. 
El temor i la destrossa de no saber erigir la besada.
L’èxode, 
la diàspora, 
l’estrany exili dels que han oblidat com estimar.

1 de gener de 2007
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De cos en cos 
i tot succeint dintre el record
com un col·leccionista de fesomies
que ja tan sols existeixen per a altres homes
en el seu estat original de carnadura,
o tal volta, tan sols en la intimitat bicèfala dels miralls.
I allavòrens pens:
Que he deixat llavors per tot on s’ha mostrat fèrtil l’ocasió,
però que els boscos han germinat independents, 
impúdicament independents
per les orografies bulboses de l’amoral.
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Totes les relacions en marxa
entre l’animal que va contracorrent
i el salmó que la segueix,
contradient la seva natura,
quan els seus mateixos espècimens
ja remunten el riu, 
inexorablement 
a la recerca dels ous de la mort,
que de ben segur encara no veuen,
i que ningú no sap si mai han intuït.
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La ciutat et darà 
el vòmit
que necessites,
si et fa falta.
Com una mandra mortal 
a les campanes,
al bell pinyol de l’epiglotis...
carrers amunt,
tràquea avall,
aliments insospitats
t’obstruiran el que abans sabies,
florirà una pulmonia iridescent,
coneixeràs la flor de la paraula
que ha esdevingut tossina,
deixaràs de veure còdols 
davall l’asfalt,
deixaran d’existir-te ruralies
i la murtra i els estels. 
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Quina primavera sense flors està robant el meu llinatge, 
i els angles de tota la noblesa?

Quina és la flor absurda?

Quins metalls conformen el ganivet de les lletres-pètals
per anomenar-les?

Quina és la lògica invisible dels dies que s’enllacen, nup-
cials, a les cadenes d’un pou profund, invariable en la fre-
dor: els grillets de la pena, la nocturnitat de l’esperança,
la nuesa feta vestit. Quina metàfora cruel, terrosa i salina
ha fet del meu albó, el record liofilitzat de la caramutxa
en carbonissa? Quina és la flor? Quina? Quina la bellesa
de les coses si no puc conjurar-les per la matança irrevo-
cable d’un mot que no existeix, i que els Homes en diuen
ànima?
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Igual que veiem la diferència
entre planúries i cadenes muntanyoses,
jo veig que existeixen persones equinoccis,
fetes de mesures, d’equilibris...

Els altres, els que resten,
són fets de solsticis;
n’hi ha menys i
són molta la llum
o molta la fosca:
Bella inexplorada
oligarquia dels aristoi.
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A vegades m’he sorprès 
seguint del pensament,
els senders, les dreceres
de la misantropia.
I he creat paraules o conceptes
per a millor dir allò que pens,
i han sorgit expressions com
Ateu de l’Home 
o agnòstic d’aquest mateix.

Són la fruita dels principis,
de la matinada fosca
que sempre suposa el desengany.
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Carbonissa de mots a dintre els mots.
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De la datació exacta dels ordinadors...

La màquina no sap 
que hi ha dies 
que mai no han transcorregut, 
no sospita que existeixen hores siameses...
A l’ordinador li passa 
com al gruix dels homes que he conegut:
ni senten, ni pensen. 
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D’acord, ja ho havia dit 
però ara ho torn a repetir:
Córrer i estendre els braços
no basta per aconseguir el que perseguesc.
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Incubant la revolució
que m’ha de portar des del pensament binari
al pensament ternari. 

Quan la metamorfosi hagi conclòs
em reconeixereu per ser alhora 

tendre, 
anyell 

i sacrificat.
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I un dia l’Home 
és trobà als colors
fornicant amb els números.
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Endevinalla

Mot incògnit, 
tenies mal d’esquena
de portar sempre aquella llosa de biaix.
Jo et vaig tornar la joventut 
i et vaig furtar l’accent
perquè poguessis tornar a fer viatges.
A país de França vas conèixer paraules
carregades amb tortures més feixugues que les teves.
D’aquell pes, els filòlegs francesos en deien “circumflex”
i eren talment com les teulades de les casetes dels contes 
o dels països on hi ha neu.
D’hores ençà portes amb orgull la teva càrrega,
i saps que amonesten als nins que et lleven a l’escola 
allò que és tan teu. 
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Als indrets on bufa vent
és on hi trobam 
les més altes taxes de suïcidis 
i majors casos de bogeria. 
Ara fa una setmana per aquí 
que les ventades no cessen,
i un aire a pressió es filtra onsevulla hi hagi finestres, 

[portes, obertures...
I es veritat, us puc dir,
que la realitat
porteja.
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Soledat: urani enriquit.
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