
El llapis arrossega la culpa del carbó, que s’escampa pel paper blanc sobre bocins
de déus inacabats: lluita de traços enèrgics que, per ésser, repel·leixen espais ver-
ges. 
Són ombres fugaces que s’esvincen, amb la fe, al cim neuràlgic d’un passatge trà-
gic resolt amb un somriure indefinit, efígies en combustió de la mà de qui les pinta
negres —com a deïtats amb ventres que flamegen—, entretingut per la intuïció
d’un possés. 
I a tall d’esborrany, com si enquadrés l’excusa que aguanta el punt, aquest salomó
secciona porugament les menges socarrimades pel recurs del sagrat, closes dins els
relleus del seu tema.
No sap, però —i per això no ho entén—, com, de sota els ulls diàfans de l’àngel
atordit, que tanca amb gràcia la mirada, hi surten feixos auris de llum que el fan
alçar-se a l’inrevés! És una treva en el temps.
Potser són els apunts de deler d’un artista que esbossa la causa suprema, amb
taques de desconsol, sobre una perspectiva irregular.
O bé és l’alerta d’un savi que, devorat per l’ocult, engendra éssers que fan esses
amb llengües de foc, com poderosos gruixos de roig i groc al si d’una composició
matèrica?
Tanmateix, el cartró absorbeix la blasfèmia, com un rebuf del mortal que no té
regne, o de l’artífex que té l’eina i crea la línia sota el pèndol. 
Tot d’un plegat, amb el cor alt, per un decorat falsament majestuós, l’artista resse-
gueix el súmmum del seu gest, i abraça la ingènua i agosarada pau que l’acom-
panya. 
Geloses, les figures deserten, la gola alçada amb el to de qui s’esquitlla per l’orgull
greu dels mots allargassats. 
Tard o d’hora, aquestes misantropes tornaran al full marejat d’idees de bé, regurgi-
tades, del fons fosc d’un ego inflat de quimeres, amb la bilis de l’ideal innocent.
I l’obra inacabada reté l’alè insalubre del sentit, bo i escridassant l’autor amb un
estirabot sublim:
Oh franc creador de notes acolorides, que revolten la llengua que mou el verb, i
dinamitzadores de l’acte de cantar sense veu, mut davant una natura morta que
put a himnes, a l’horror místic d’un Rimbaud que ha traspassat l’urc de banderes
ígnies!
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