
(CAT)

Hi ha una nit que acaba, hi ha una 
matinada. Els carrers encara deuen 
ser bruts; els bars, tancats; les places, 
buides. Tu has arribat fins aquí, fins a 
aquest temple robust, i a dins hi som 
nosaltres, la gent del dia. Això és casa 
nostra, aquesta immensa superfície, 
un sostre inabastable, les parets 
sòlides, la pedra freda. Però també hi 
ha passadissos, sales annexes, banys, i 
també un exterior, un lloc per descansar 
des d’on es veu el cel, il·luminat i fosc. 

Han passat les hores crítiques, 
aquest temps límbic entre les tres i les 
cinc de la matinada en què, de manera 
inexplicable, hi ha molta gent que 
mor i molta gent que neix, molta més 
que en altres franges horàries. Hem 
sobreviscut, i per sort encara queda 
lluny el migdia, aquesta hora immòbil, 
sense ombra ni aire, en què sobrevenen 
els dimonis, les sirenes i altres éssers 
infernals per assolar-nos en l’esclat  
i l’ardor del sol zenital. 1

Hi ha un cos cansat, o més d’un.  
Hi ha, potser, uns quants cossos 
exhaustos. Però qualsevol cos es  
pot tornar a agitar si no ha mort.  
El cos esgotat, abaltit i quiet pot 
esdevenir un cos eufòric, un cos  
que desitja, que tremola, que folla,  
que balla i s’esgota de nou. 

Pot ser que hi hagués un cercle  
i un foc. Potser hi ha hagut una festa  
i potser ja s’ha acabat, però aquí encara 
hi ha alguna cosa per festejar, alguna 
cosa que se celebra. És la festa d’un 
final o, potser, un final de festa. 

Potser hi haurà un apocalipsi. Pot 
ser que sigui un solstici de desembre,  
o la fi del món després d’aquesta nit,  
o la foscor total en ple migdia, o una fam 
de cent anys, o el col·lapse simultani 
de tots els ordinadors, de tots els 
algoritmes, o una cosa que avança a la 
velocitat de la llum contra aquest mateix 
lloc on nosaltres esperem. 

Hi ha un dubte, una pregunta sobre 
com podem estar junts, com podem 

quedar-nos tots aquí, units i distanciats. 
Hi ha l’amistat sobrevinguda, la del 
desconegut, la dels cossos separats. 
Podríem ser amics, sense parlar, sense 
tocar-nos. Establir tot d’una un vincle, 
sobtat i permanent, pel simple fet que 
tu també has arribat fins aquí, i esperes 
alguna cosa, com nosaltres, i pot ser 
que aquesta cosa sigui una mena  
de final, o que sigui la mort, o que sigui  
un salt, o que sigui l’absoluta bellesa  
de l’últim segon del món esvanint-se. 

 
He fet el salt de la meva ànima a l’alba. 
He deixat el meu cos al costat de la llum 
i he cantat la tristesa del que neix.2
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I aquest salt és també la idea que no  
hi ha res més lluminós i simultàniament 
trist que la nit, en què no es veu res, en 
què tot és fosc3.  Però hi ha una esquerda 
en tot, i així és com entra la llum4.   
Fins i tot al cos hi ha porus, ferides, 
orificis, i és per aquestes esquerdes  
que la llum irromp5  i ens penetra. 

S’ha acabat la nit; fins i tot la 
matinada s’ha acabat. Tu, que has 
arribat fins aquí, ho saps: tots avancem 
cap a un apocalipsi, encara que sigui el 
nostre. Però ara surt el sol, i arriba el dia, 
simplement.
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