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Transbordador, ra
Tb. transbordador.

1. adj. Que transborda.
2. m. Embarcació de transport que enllaça dos 
punts regularment.
3. m. Vaixell projectat per a transbordar vehicles.
4. m. Pont transbordador.
5. m. Funicular.
6. m. Nau espacial que, llançada a l’espai mit-
jançant un coet, es destina a missions de recerca 
o de transport d’astronautes i materials a altres 
naus o estacions espacials, per a aterrar després 
com un avió.

dle.rae.es/transbordador
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Et vesteixes amb la indumentària pres-
suritzada. Tot seguit t’endinsaràs al bell 
mig del Transbordador, on hi habita la 
meva memòria personal, amb la inten-
ció de generar-te moviments estructu-
rals, encara que siguin mínims. Elaboro 
preguntes, expresses o implícites, diri-
gides sigil·losament cap al teu reactor 
per a produir fissions nuclears, transpa-
rents, líquides, imperceptibles amb tota 
probabilitat a primera vista.

Cada narració conjuga amb la seva  
partitura. Textos que sonen, imatges 
que es llegeixen en un tot que dialoga. 
Mires al voltant i arreu hi ha màquines 
que emeten freqüències que descodi-
fiquem. Recodifico l’univers tècnic i li 
dono un nou sentit, agosarat, limitador i 
expansiu alhora. T’indico un dels possi-
bles processos, la porta no està tancada, 
però ets tu qui ha de girar la clau que 
espera al pany i fer força per obrir-la. 
Un manual d’instruccions per la revisió 
d’allò inofensiu, per l’obertura de nous 

itineraris. Una mà estesa a les mira-
des actives, a no tenir por al moment 
en  què el temps i l’espai s’abracen per 
desaparèixer.

La sisena corda vibra sense pregun-
tar-se el moment de l’aturada. La pastilla 
del pont capta la intenció i no ho qües-
tiona, transporta el senyal elèctric que 
esdevindrà ona física a l’altaveu de l’am-
plificador. Mentrestant, a fora, el planeta 
gira. Eppur si muove, afirma Galileo. 
Moviments de cordes i d’astres que bus-
quen greument constatar l’existència.  

0     A BORD 
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Cada partitura ofereix unes pautes de 
comportament generals. Una tonalitat, 
un mode i diversos punts del mànec de 
la guitarra a accionar anotats en forma 
de número de trast dins de cada cercle. 
Ara bé, les partitures no estan pensades 
a mode absolutista i rotund. Convido 
al músic a participar de les percepcions 
personals que neixin amb les lectures i 
les imatges. Més que no pas un element 
restrictiu, pretenc que sigui una porta 
oberta a l’expressió artística.

Possibles alteracions
dinàmiques

Tonalitat

Trast

Modes majors associats a 
la tonalitat

Modes menors associats a 
la tonalitat

1
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I     FORATS DE CUC 

Un instant fugaç passa de llarg sense 
gairebé adonar-te’n. Una aclucada d’ulls, 
una espurna ràpida que neix i s’accele-
ra, alça el vol i desapareix just davant 
dels teus nassos. Que injust, oi? Intento 
recordar-ho, espremo la memòria fins a 
límits desorbitants, però només queda 
una sensació, un palpit, un suau aroma 
que es va atenuant i, pobre de mi, aniré 
com un boig generant relats imaginaris 
que m’aproximin a aquell petit i delicat 
tros de vida. 

Segons sembla, un fragment d’ànima 
s’ha tenyit d’un blau cel que, còmica i 
tràgicament s’estén de forma paulati-
na, Rothkoniana, indefinida i constant, 
mística i críptica. S’ha trencat l’espai en 
blanc. No hi ha més temps per perdre. 
Miro enrere i veig un mar de sorra, un 

bast terreny erm on fins al moment con-
cret era, a criteri meu, abundant i fèrtil. 
No és fantàstica la transformació? Ho 
diuen els savis. No fa basarda també? 
Tremolen estructures, cauen fonaments.

Hi ha vegades on l’objecte és fruit de 
la recerca, però en moltes d’altres és 
pur atzar. Fins i tot, amb retrospectiva, 
m’atreviria a dir que els fets rellevants 
que m’han succeït durant els anys han 
estat conseqüència de simples cops de 
gràcia anecdòtics. Un màgic silenciós 
m’acompanya discretament i ofereix 
els seus millors trucs quan la vetllada 
comença a decaure. La tarda va caient 
amb lentitud, em despisto, miro al cel i 
ja és fosc. Sense més dilació es va ges-
tant el conjur i, de sobte, l’esclat de llum 
que t’amara, el camí que es concreta als 
peus i una fita està esperant a l’horitzó.

El so és una arma letal. És abstracció 
convertida en ones, és vibració que 
s’endinsa en el cos per tots els punts 
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possibles d’impacte. L’experiència 
intransferible de l’instrument i el jo. El 
valor de la cosa analògica i tangible. Em 
pregunto què és el que ens configura 
com a éssers humans. La trobada in-
gènua i primària amb l’objecte sonor em 
va facilitar un big bang a escala privada 
que va resultar en una expansió mental 
d’escala totalment imprevisible. Com 
diria Villem Flusser amb les imatges tèc-
niques, ho trasllado al nivell humà, una 
completa reprogramació de la pròpia 
caixa negra, un nou començament.

Tots tenim un punt de partida que actua 
com a revelador. Aquell moment en el 
qual s’obren els mars, el fotograma que 
captura el tret de sortida, just l’espai 
temps exacte entre l’espera i l’arran-
cada, la corxera perfecta, la suspen-
sió en el salt que anuncia la caiguda. 
Evidències de canvi, l’avantsala de la 
tragicomèdia. El lloc on mirem als ulls, 
convençuts i desafiants a l’etern retorn 
de Nietzsche.
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II     INVERSIONS GRAVITATÒRIES

Passo un arc majestuós i aparec en un 
vestíbul que em dona la benvinguda. 
Entro en una sala revestida de daurats 
amb andanes que notifiquen trens a 
curiosos destins. Andana número 1: 
viatge al panell esquerre del Jardí de les 
Delícies del Bosco, on tot està construït i 
alhora tot està pendent. Andana núme-
ro 2: camí cap a La Porta de l’Infern de 
Rodin, on la condemna ens reclamarà 
ben segur el deute. Andana número 
3: la Crucifixió de Bacon, carregada de 
dubtes, garant d’esperança. Andana 4: 
direcció a Rue de l’Entourloupe de Du-
buffet, gravitant fora d’òrbita, fluctuant, 
temerària.

Cada un dels viatges em porta a un 
racó de vida. No ens enumera de forma 
expressa i evident els perills que hi 

habiten, i tampoc ens deixa clar del tot 
els beneficis d’encaminar-nos-hi. Créixer 
significa avançar assumint-ne els riscos? 
Podria haver intentat fer un castell de 
cartes sobre una estructura de cotó, 
plàcida al tacte. El destí final, però, amb 
permís dels elements, quedaria sotmès 
i derrocat a la més mínima ràfega d’aire. 
Dansar sobre terra ferma m’implica 
danys al llarg de cada petita caiguda. 
Fer-ho al damunt d’un llit arrebossat de 
coixins m’impedeix el més mínim intent 
de coreografia. Acció, conseqüència, as-
similació i acció, vers un atractiu standby 
prolongat en el temps que periòdica-
ment reclama atenció alçant la veu.

Esculls. De mode Latourià he accedit al 
joc. Tu també. Estic en un dels trens, ja 
soc actor xarxa. Sense pretendre-ho soc 
font del canvi, i el conjunt d’elements 
que s’accionen al meu voltant són, sigui 
quina sigui la seva naturalesa, petits es-
cultors que elaboren una talla atzarosa, 
casual, espontània. Una conversa fortuï-
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ta acaba esdevenint un cop de gúbia a la 
fusta. L’efecte de la incisió potser aquest 
cop no és evident, però sedimenta i 
erosiona alhora.

El camí, allò que he transitat en mo-
ments amb voluntat estoica i d’altres 
amb Schopenhauer xiuxiuejant a cau 
d’orella. Transitat. Transició. Tinc la 
sensació que massa vegades he intentat 
convertir-me en una divinitat capaç de 
decidir, crear i derrocar a parts iguals, 
amb convicció de ferro forjat. Llavors 
amb una lleugera i insignificant mira-
da humana, l’abisme de l’arrogant, la 
humilitat de l’individu quan evidencia 
la impossibilitat d’abraçar la sequoia. 
Camins.

Reviso de nou les andanes. M’emociono 
amb les aventures, amb els trajectes. La 
música implica viatge en el sentit es-
tricte de la dimensió espaial que ocupa 
el so, i el recorregut físic de les ones 
sonores. Fins i tot allò que la meva orella 

humana percep com a molest em provo-
ca canvis de rumb a destins inesperats, 
transformadors i, en qualsevol cas, irre-
meiables. Un salt al buit, amb inversió 
gravitatòria.
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III     APOCALIPSI ZOMBI

Aturo el temps i intento amb totes les 
forces encabir el món en una càpsula. 
No puc. Així que els lemes contempora-
nis m’han enredat. No tot és possible. 
Puc recordar amb precisió de peu de 
rei l’instant en què la màquina de vapor 
va aturar-se. Havia tingut avisos previs, 
el cilindre i les vàlvules començaven 
a queixar-se, però jo em centrava a 
continuar afegint palades de carbó a la 
caldera. En definitiva, els trajectes quan 
s’agafen al vol són inajornables. I sovint 
sembla que un jutge implacable està a 
l’espera per recordar-nos-ho, recitant 
alhora bromes pesades a Lao Tsé, que 
murmura des de la distància com si tal 
cosa no anés amb ell.

Miro al voltant, on fa una estona hi 
havia llums cegadores. Palpo, m’ubico, 

o almenys ho intento. La tenebra ha 
gotejat, lentament, sense percebre-ho 
s’ha apoderat del context. Soc un fu-
nambulista principiant, atent, expectant. 
Em falta la xarxa. La gravetat m’estreny 
amb contundència i decideixo llançar el 
contrapès, abraçar-me fort a la corda, 
penjant, immòbil, encara que sàpiga que 
no m’hi puc quedar eternament. Faig un 
càlcul a ull i pronostico que la caiguda 
no serà mortal. Prudentment espero. 
Torno a esperar, i espero. De veritat no 
puc aturar el temps, i encabir el món en 
una càpsula?

Em sento en mans del doctor Caligari, a 
mercè de les voluntats alienes, ancorat 
in aeternum a l’estanc reflectant de Bill 
Viola, embolcallat per Christo i posat 
en escena al Cabaret Voltaire pel gaudi 
dels dadaistes. L’espeleòleg ha perdut 
la corda, cada passa es converteix en 
una distància més propera a les profun-
ditats de la cova. Toco les parets, oloro, 
em converteixo en vida fràgil i sé que hi 
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habiten els ancestres. Aquí també hi ha 
arribat la fe.

Existeixen preguntes que formen part 
d’aquell grup reduït d’elements que en si 
mateixos són generadors i consumidors 
d’energia. És possible articular però un 
text exclusivament amb interrogants? 
Tinc la intenció d’agafar el tipp-ex del 
calaix i començar a eliminar els símbols 
de les frases. Redemptor. Ho faig, i a 
mig procés, el penediment. Recullo el 
bolígraf i escric de nou tot allò que havia 
liquidat sense pietat, sabent que resta-
bleixo uns continguts, però les ferides 
sobre el paper són una demostració 
de l’alteració del continent, una imatge 
fefaent d’una situació que, efectiva i 
realment, ha succeït.

Emeto un Mi tocant fortament la sisena 
corda de la guitarra, i penso en com 
seria poder guardar-lo en un dipòsit 
amb parets de cristall de roca. Una 
analogia d’un jo determinat. Que histriò-

nica pot arribar a esdevenir la captura. 
Accepto la retenció, i de vegades no. 
És humà. He esperat, espero i segur en 
un futur esperaré. Potser forçat, potser 
lliurement i de bon grat. Potser pot ser. 
Potser no serà. Una pintura dipositada 
al fons del magatzem coberta per un 
llençol blanc. El Radio Man de Nam June 
Paik en una apocalipsi zombi.
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IV     LA CARA OCULTA
         DE LA LLUNA

Mai havia prestat atenció a la Rosa dels 
Vents, fins al moment en el qual vaig 
participar del Naufragi de Joseph Ma-
llord William Turner. Un orgull haver via-
tjat al bell mig de l’any 1805 per ser-ne 
el protagonista. Miro al cel i me n’adono 
per segona vegada de la petita i fugaç 
porció de vida, de la delicada situació 
que ens deixa cohabitar amb la natura-
lesa. Estic en un indret on les definicions 
queden absolutament desdibuixades. El 
calvari de Mondrian. No hi ha límit a la 
vista, incapaç de mesurar la hipotètica 
magnitud de la catàstrofe. L’aire, l’aigua 
i el cel decideixen arribar a un pacte, 
una posada en escena amb el públic 
dempeus i eufòric abans de començar  
la funció.

Fugir ja és impossible. Tard. El temps i el 
destí altra vegada. M’aferro a una oració 
que transita entre la súplica, el perdó i el 
dol. A la deriva. Desproveït de qualsevol 
noció de valor imaginable per Bourdieu, 
em deixo portar sense oposició, m’ador-
mo i em desperto amb una batzegada 
de realitat que em proposa dues alter-
natives. En una Allan Kaprow em con-
vida a no tenir por. En l’altre ell mateix 
em posa alerta dels perills que corren a 
amagar-se quan es fa fosc.

Ja no recordo si vaig decidir entrar a la 
tempesta, o simplement van aparèixer 
els núvols aprofitant la més lleugera 
distracció. Per alguns desmemoriats 
com jo, els records són ficcions gene-
rades amb rotunditat. Potser per això 
prendre’n consciència és una ràpida 
alliberació analgèsica. Sembla que hi 
ha una bandera blanca evanescent que 
oneja reclamant treva. Visions, anhels. 
Memento mori. Un tòpic, veritat? Però 
ja m’ho advertia Eclesiastès fa un bon 
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grapat d’anys, allò que ha passat tornarà 
a passar, allò que s’ha fet tornarà a fer-
se: no hi ha res de nou sota el sol. Tot és 
en va.

El terratrèmol no es deté i obre escle-
txes a cada sotragada. En aquesta auto-
pista de temeraris, prefereixo la quietud 
verinosament plàcida del capvespre de 
tardor. Sembla mentida. La calor sufo-
cant del Sol d’agost no demana permís 
per entrar a casa. Tempus fugit. El sis-
mògraf indica límits. Un innocent còdol 
es veu pertorbat de la seva letargia i es 
veu desplaçat pel sisme. Cau per una 
escletxa uns pocs metres, irrellevant, 
contemplatiu. Segon impacte i pendent 
avall, irònicament una fissura impercep-
tible és la que provoca la gran caiguda, 
el xoc frontal que esdevé irreversible.

Entropies emocionals. Intentant l’apro-
ximació a la cara oculta de la Lluna he 
aterrat a Mercuri sense equipatge ni 
combustible. Memento vivere. Qui ens 

ensenya a viure quan tot s’enfonsa? No 
existeix el consol de la filosofia en la 
victòria del caos. De poc serveix la in-
dignació si l’Olimp l’han pintat de negre. 
Continuo buscant en els clàssics mentre 
passa el temporal. Sonoritats dotades 
de voluntat, com bots salvavides prepa-
rats pel rescat.
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V     EL COL·LISIONADOR
       D’HADRONS

L’eriçó, petit animal de dòcil expressió, 

solitari i nocturn. No dubta davant del 

perill, ensenya les espines, protegeix 

les zones sensibles del seu cos, treu a la 

llum el seu instint de supervivència. Un 

referent, l’imito, lluito per formar part 

d’un conjunt que ara mateix veig com 

una massa pastosa amb molt aglutinant 

i poc pigment. Pretenc esdevenir líquid, 

aquarel·lat, lleuger. El mestre de taller 

no tenia un bon dia. No s’ho pot perme-

tre? Per descomptat que si, no seré jo, 

expert conductor transitant per autopis-

tes d’errors, qui emeti un procediment 

sumaríssim. Precisament una molèstia 

paralitzant apareix quan rebo llances de 

Longinus a discreció. M’haguera agradat 

que la humilitat del no saber hagués 

esdevingut un valor contemporani. No 

parlo d’ignorància, parlo d’acceptació de 

les carències. Pròpies i alienes.

Surto al carrer amb la bossa d’escom-

braries. No destrio, fa un temps que tot 

el que queda és rebuig, no cal mirar-s’hi 

massa. Faig un passeig nocturn pels 

carrers de la ciutat, però no sé on deixar 

la deixalla. Tots els contenidors estan 

plens i soc incapaç d’abandonar-la a 

qualsevol racó de món. Pujo altre cop, 

caminant lentament i contant cada 

graó. Paro al primer replà, i em visita un 

pensament gratuït. Allò que ens acom-

plexa ens especeja i emet en prime time 

la fracció menys indicada de nosaltres 

mateixos, just aquella que sol procedir 

del racó més recòndit del subconscient. 

Informo a les cèl·lules glials que aquesta 

vegada no era necessari. Entro i deixo, 

per enèsim cop, la bossa a l’entrada. 

Acumulo. Si no estic atent, aviat no po-

dré obrir la porta.
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En aquest punt soc un cavaller medieval 

en retirada, un gladiador romà sense 

escut, un càtar fugint de Montsegur, 

l’última gota d’aigua en un bassal a punt 

per ser evaporada. L’últim bastió és la 

tenacitat. No és per dignitat quixotesca, 

sinó que, igual que l’eriçó, emana un 

profund coneixement atàvic. Ho reconec 

d’altres situacions, començo a tenir his-

tòria. Fer voltes al sol no és gratuït. Ho 

entenc, però liquidar el deute és costós. 

La creació artística és un baluard per 

preparar la defensa. Amago les faccions 

i trec les espines. Errors estratègics que 

comporten batalles perdudes. Amb un 

estrèpit evidencio que el combat és amb 

mi mateix, contra mi i per mi. Lucideses 

pòstumes.

Beneït i humil humà nascut el segle XX, 

no vull abandonar l’ofensiva, però ha 

arribat l’hora de recollir el plom i cons-

truir la meva pròpia cambra del dolor de 

Joseph Beuys. Cremo els residus, netejo 

l’espai i recobreixo les parets, terra i sos-

tre. Un búnquer infranquejable. Puc ser 

un anacoreta entre la multitud urbana. 

Recolliment i expiació. Un ermità que 

amb la pregària no pretén reclamar la 

salvació, sinó eliminar danys col·laterals 

provocats tàcitament. De tant en tant 

empenyo les parets. Posiciono la mà       

i faig força amb el cos. Seré la matèria 

negra escapant del pla en les obres          

de Bechtold.
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VI     SENDERS D’ÈXODE

Els vents han amainat, és probable que 
Bóreas hagi decidit aturar els continuats 
intents per retenir Oritia. Una certa 
alliberació continguda surt de l’aixopluc. 
Pluja de foc i tenebra, ja s’ha endurit 
suficient el cor del faraó. Fa molt temps 
de l’èxode, costa fins i tot destriar entre 
realitat i ficció dins del calaix de sastre 
que és la memòria. Hi poso la mà, a 
cegues, i recullo a l’atzar diverses emo-
cions dipositades, pacients, sostingudes 
com un cant gregorià intramurs, intern, 
levitant. Es deixen atrapar sense oferir 
resistència, i em sorprenc al desco-
brir-ne de noves, misterioses i descone-
gudes.

Se sent la remor d’unes notes a la dis-
tància, que es van aproximant mentre es 
va definint el so a mesura que aquestes 
es troben a prop de casa. Aconsegueixo 

llegir-hi un Do i un Mi bemoll, tot i que 
aquesta última navega màgicament cap 
al Mi natural quan se sap que és sor-
presa i identificada. Com en un ball de 
màscares audibles que es conjuguen, 
sonen primerament Dòriques, obertes    
i educades, fins que apareix el Fa sos-
tingut, temperamental, intens, sofert,    
llest per advocar el mode Lidi, irreverent 
i eteri.

Em converteixo en un científic, en un 
místic, un alquimista, alhora un explo-
rador, un xaman iniciàtic, un Homo 
faber, un productor. Les eines per a les 
gestacions creatives les tenim impreg-
nades. Haurem de capacitar-nos per a 
l’extracció en cas que el propòsit sigui 
utilitzar-les. He conegut a persones que 
extreuen per imitació de processos, 
altres per mitjà de l’estudi conscient de 
i alguns que ho fan gràcies a la intuïció. 
Molts no extreuen, i no caldria dir-ho, 
estan en el seu total dret de reservar 
mecanismes. És una qüestió de respecte 
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cap a l’autonomia privada en el context 
no jurídic i essencialment cultural del 
terme. No sentenciaré, tinc l’expedient 
ple de causes pendents i en tràmit.

Finalment esdevinc Homo ludens. No 
tinc res a perdre-hi. M’he adonat que 
el legislador vital era un espantaocells, 
que els decrets no eren més que retalls 
de paper de diari que havien caigut 
de la camisa de l’home-ninot i servien 
per donar volum i forma. Vells trucs. 
Em poso l’escafandre i m’enfonso en el 
Deep Web íntim i personal. Repeteixo 
errors, em marco objectius, vull portar a 
la superfície tresors amagats del fons de 
l’oceà. És possible que el seu lloc sigui 
aquest, immanent a les profunditats 
més recòndites. Medito sobre el sentit 
d’un pantocràtor fora del site specific. 
No puc ser radical, les lectures no són 
unilaterals, la mort de l’autor és un fet, 
són mal·leables, s’adapten a les protu-
beràncies sociointel·lectuals de cadascú. 
Gràcies, Barthes.

Els camins no acaben. Els recorro, i el 
que sembla un final és una ramificació. 
El que fineix és la necessitat humana 
d’acotar per entendre. Provo d’eliminar 
cotes per desaprendre. Perdre per tro-
bar, senders d’èxode.
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VII     SEMIÒTIQUES DEL JO

Després de l’ebullició, l’olla agafa un 
estat de latència continuada i pacient. 
Això permet condensar idees en hai-
kus que apareixen àgils, massius. La 
primavera s’intueix malgrat les boires 
matineres. Sense vida no hi ha haiku. 
Tampoc sense present. No tinc pressa, 
he comprovat que de les andanes van 
sortint trens a alguna part. Encara avui 
quan veig marxar un tren raïl enllà, 
sorollós, cruel, se’m desprèn l’emoció 
del comiat, la mort de Sòcrates, Saturn 
devorant al seu fill, la tragèdia que em 
toca a l’espatlla amb el dit índex. Em giro 
amb valor, la miro als ulls. Fuig. No li 
prego, li exigeixo. Fa uns passos enrere 
aguantant-me la mirada, i entre pàtines 
blavoses, s’esvaeix.

Regiro els missatges, destrio els canals. 
La semiòtica de la guitarra elèctrica, 

grollera aproximació al camí de Martha 
Rosler, desitjo que em sàpiga disculpar. 
És necessari fugir de la convenció? O és 
que potser ja hem finalitzat l’escrutini? 
Queden vies per obrir que no siguin 
només simples corriols laterals? I si és 
aquest costumisme, aquest patró con-
ductual, el que t’ha generat la identitat, 
és factible tal allunyament? Potser és 
que m’he convertit en una espècie “d’ho-
me mitjà raonable” de Lord Delvin en les 
seves teories de la moral. Si m’encamino 
cap a la definició, em dissolc com una 
gota en una obra d’Ad Reinhardt. Què 
representes tu? Em pregunta, corrosiu. 
Si m’indetermino m’exposo al perill, 
entro de ple en un paisatge de Victor 
Vasarely, on m’hi quedo una bona esto-
na sorprès, contemplant les distorsions, 
saltant del blanc al negre, bocabadat, 
obnubilat pel que s’activa i em rodeja.

Especulo, cavil·lo a la recerca del què 
em permeti passar de l’abstracció dels 
conceptes que s’agrupen i s’estavellen 
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a alta velocitat contra el neocòrtex, cap 
a una mínima concreció intel·ligible. Un 
astronauta puja a la nau sense vacil·lar. 
Els motors s’encenen, el compte enrere 
no s’atura. Propulsió. Acarona els núvols 
i surt a l’espai, o ben mirat potser hi 
entra. El viatge serà llarg, obre un armari 
i n’extreu un antic exemplar de Tolstoi. 
El camí de la vida. Escull una pàgina a 
l’atzar, encara que no ho sembli, tot té 
sentit. També els bocins de dent de lleó 
que cauen espantats i obedients des-
prés de convertir-nos en deïtats efíme-
res. Apareix un vell proverbi xinès que 
actua d’oracle: renova’t del tot, cada dia; 
fes-ho una vegada i una altra. Començo 
a albirar llums de ciutat.

Rescato una antiga llibreta de taller 
que havia tancat a Olot feia més de deu 
anys. Llegeixo reflexions d’un noi que 
coneixia prou bé. Hi conviuen esbossos, 
imatges trobades, escrits diversos i pro-
vatures de tota classe. La perseverança 
com a camí de vida, escrivia en llapis 

el dos d’octubre de l’any dos mil vuit. 
Els resultats són meres conseqüències. 
Tendeixo a oblidar-ho. Pecat capital. 
El record com a virtut. El procés com a 
camí de vida, i el procés com a camí per 
a la creació artística.
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VIII     PRESAGIS EXPANDITS

La percepció sonora, l’entesa, la in-

terpretació personal de l’ona rebuda, 

no és només fruit del què sona, sinó 

també del que deixa de sonar. L’absèn-

cia comunica. El buit. El camp expandit 

de l’escultura de Rossalind Krauss es 

materialitza en notes musicals. Guardo 

el pedestal i ho celebro fervorosament. 

El no-so es contraposa amb el so, la 

no-música amb la música, es relacionen 

en múltiples emplaçaments, ocupen els 

espais. Ja no elaboro més diagrames, ni 

pressuposo ruptures. És un fet. Res de 

nou pel vell i savi, és cert. La novetat és 

la recentment estrenada capacitació. 

La temporalitat i les transformacions 

Latourianes m’han regalat un metasen-

tit. Un bonus track quan em disposava a 

prémer el botó d’aturada.

Vivim en un gran happening de propor-

cions inabastables. Participo, he estat 

inclòs a la performance i ara ja és massa 

tard per renunciar-hi. Tot el que sem-

blava hostil és ara l’attrezzo d’un gran 

escenari. Ballo sense música, cosa rara, 

mai m’he identificat amb el ball. Emeto 

coreografies automàtiques i s’hi sumen 

un seguit de personatges desconeguts. 

No pregunto, és procés. El públic està a 

l’entrada amb les portes tancades. Sere-

nament, inicien gestualitats, s’endinsen 

en un moviment clarivident i barroc. Jo 

encara traço formes a l’aire, acceptant 

i construint el meu relat. Un particular i 

humil Ritme 0 que explora limitacions i 

extensions possibles.

Tinc permís per treure’m la bena dels 

ulls. Al migdia hi ha llum, a mitjanit és 

fosc. Evident, naïf, veritat? Ens n’obli-

dem de pressa. Avui al migdia el cel està 

tapat, però a la nit farem una foguera 

que compensi el dany. Sempre tinc 
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restes per cremar i un llumí a punt per a 

èpoques d’apagades.

Delicadament, agafo el rei, l’inclino i 

el tombo al tauler. La partida durava 

massa, vull acomiadar el contrincant, 

començar-ne una de nova rivalitzant 

amb mi mateix. L’havia començat amb 

moviments emocionants, erràtics, in-

cauts. Sense peons, els alfils desarmats 

i la reina exposada. Sempre hi haurà te-

mor al naufragi, però són desancoratges 

que es produeixen des de la més ferma 

convicció en el canvi.

Bona tarda, amiga dissidència, passi i 

acomodis, hem de conversar de forma 

llarga i tranquil·la. Li haig de confessar 

que em costava entendre-la, però que 

m’han anat explicant coses de vostè els 

últims anys que m’han portat a com-

prendre els seus comportaments. Tant 

l’acord com el desacord són finestres 

obertes que ventilen contextos. Agafo la 

guitarra i elaboro dissonàncies com un 

artesà, socràtic, buscant afinitats i aver-

sions. Pluja d’estrelles, llàgrimes i presa-

gis. La corda vibra i proclama l’arribada, 

fins que torna al seu estat inicial, quieta, 

tensa i estable, preparada per tornar a 

ser executada.
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XIX     CIUTAT I ÀNIMES

La recta és llarga, no ho semblava pas 
quan he passat el canvi de rasant i l’he 
descobert adormiscada terra enllà, 
estirada, elàstica. Em disposo a atu-
rar-me en un indret qualsevol del mapa, 
només és una petita pausa per agafar 
aire. M’enlluerna un reflex daurat entre 
la sorra. Debato amb mi mateix sobre la 
curiositat i la necessitat. Potser és mo-
ment d’agrair precisament tot allò que 
no tinc i continuar endavant.

Entenc els distintius, he desencriptat 
codis i encara ara estudio jeroglífics que 
he dibuixat jo mateix, solució dels quals 
he esborrat per complet en acabar-los 
de plasmar al mur. Miro a esquerra i 
dreta, fins i tot l’aire o la seva absència 
pot esdevenir un significador. Una mà 
intangible s’aproxima, m’empeny cap 

al blanc de Malèvitx. M’ha semblat una 
ordre, però al centre del llenç seré jo 
qui podrà recórrer i desordenar el pla. 
Un nou inici a cada posicionament a 
les coordenades. Ara no hi ha temps ni 
espai, només un etern present que vol 
jugar a titelles. Tallo els fils.

Penso en música, escric paraules que es 
converteixen immediatament en sons. 
M’espremo i desaprofito. Tinc el dubte 
perpetu de si hi haurà un pot de pintura 
per obrir quan acabi el dripping. Encara 
soc confiat, he après que la incertesa és 
fidel companya de viatge.

Plou amb ganes, pluja de juliol, insolent i 
afectiva alhora. Les gotes es van trans-
formant a poc a poc en notes sonores 
que repiquen contra el terra. Sona una 
orquestra entre ciutat i ànimes. Patrons 
rítmics i arrítmics s’accepten i decideixen 
exposar-ho en públic. Els bassals can-
vien de textura a mesura que es van 
omplint amb parsimònia. Els pendents 
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creen petits rius que, eufòrics, alcen la 
veu en un rampell solista. Les teulades 
esdevenen percussives i insistents. Els 
fanals entren en escena il·luminant el 
marc just quan la nit acaba d’arrodonir 
la proesa d’esdevenir un paisatge pos-
timpressionista.

No forço, és quan fluctuo quan s’inte-
gren renovades i enèrgiques les idees. 
Fluctuar, viure en un constant reinici. 
Miro per on transito. Desplego altra 
vegada el mapa, l’experiència tangible 
del paper als dits, on es distingeixen els 
trets físics que singularitzen l’objecte. 
Cada particularitat aporta valor. L’ex-
tensió en centímetres del document, 
el tipus de material, la quantitat de 
doblecs, l’olor i el desgast pel temps. 
Agafo un retolador i pinto àrees. Traço 
aquelles carreteres que he recorregut, 
marco zones, escric dates, persones i 
llocs. Recullo. Torno a ser nen, a caminar 
al costat del meu pare pels camps de la 
Font dels Frares un dissabte a la tarda 

qualsevol. Dono gràcies a Déu. Fa bon 
temps. És estiu. Temps de segar i batre.
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