
53

núm. 3, primavera 2004

llenguatge i, per tant, dialògic en la seva essència, pot
ser un missatge dins d’una ampolla que s’envia amb la
convicció —no sempre gaire esperançada, certament—
que en qualsevol lloc i en qualsevol moment pugui ser
arrossegat fins a la riba, tal vegada la riba del cor. Els
poemes, d’aquesta manera, també són de camí: es
dirigeixen cap a alguna cosa.

Cap a què? Cap a una cosa que està oberta, que és
ocupable, cap a un tu potser abastable amb la paraula,
cap a una abastable realitat.

Són aquestes —em penso— les realitats que

interessen el poema.

I crec també que un seguit de reflexions com aquestes
no tan sols acompanyen els meus propis esforços,
sinó també els d’aquells altres poetes de la generació
més jove. Són els esforços de qui, sobrevolat
d’estrelles, que són obra humana, i vivint a desclòs
en un sentit fins ara del tot insospitat, i, per tant,
veient-se en l’espai obert i lliure de la manera potser
més inquietant i sinistra, va cap al llenguatge amb
tota la seva existència, ferit de realitat i en cerca de
reali tat.

Conversa amb un àngel
A partir de Demian de Hermann Hesse
ALBERT MESTRES

Per la Bruna

—¿Per què ho dius? Jo no sóc cap àngel.

—Perquè ets bell, més bell que cap humà de carn i
ossos, més bell que cap cosa sobre la terra, perquè el
temps no et corromprà, perquè el teu esperit no està
sotmès a les febleses humanes, perquè la teva puresa
és irreductible. Perquè voles.

—Jo no sóc pur.

—Sí, ets pur perquè no negocies amb les lletgeses de
la vida.

—Jo no sóc bo.

—¿I qui diu que els àngels hagin de ser bons? És el
mal de la teva puresa: no hi ha Bé i Mal. Ni tan sols hi
ha lluites d’oposats.

—Doncs jo veig arreu que…

—És un problema biològic. La vida funciona a partir
d’un sistema binari d’informació que s’aplica a tots els
seus aspectes. Les corretges de transimissió
d’informació adopten sempre el sistema que s’expressa
matemàticament amb el positiu i el negatiu o els dígits
1 i 0, que vol dir marcat i no marcat. Però la vida no és
més que una ínfima manifestació de l’engranatge
còsmic. Des les espirals de l’ADN a la sinapsi neuronal,
de la formació de molècules a la cristal·lització, de les
marees al dia i la nit. L’home, que viu en l’engany de la
pròpia vida espiritual, trasllada el mecanisme
omnipresent de la vida al terreny moral i carrega amb
judicis de valor un simple sistema elemental de
regulació d’informació, on informació és igual a vida
possible.
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—Si tot es redueix a això, jo no existiria. Em limites
terriblement.

—Tot són agregacions, conjunts en activitat frenètica
en l’enorme tub digestiu que és aquest planeta. No hi
ha línies divisòries clares. ¿Quin sentit té parlar de
bons i dolents? Triturar i digerir. Vet aquí. Ser triturat i
digerit. I ja està. La teva puresa és absurda. Per això
ets un àngel.

—Però a mi tot això em fa fàstic. No suporto el dolor,
no suporto la injustícia, no suporto la mesquinesa en
l’amor.

—Perquè no ets humà. Potser ni existeixes, posats a
fer. La debilitat és una de les nostres defenses, una
virtut i tot, diria jo. A mi, en canvi, m’és inabastable la
teva rigidesa, la teva fortalesa.

—¿Quin lloc em deixes, doncs?

—No sé si hi ha cap lloc per a tu.

—Tinc por. No suporto la meva debilitat però sóc tan
fràgil. L’únic que vull és ser més fort que jo mateix.
Actuar amb coherència i rectitud. Tenir un sentit clar. I
en canvi faig tot el contrari. ¿Tu no creus que cada
ésser humà és una creació valiosa i única de la
naturalesa?

—Només per defecte. La perfecció en l’ésser humà
només existeix com a abstracció. Els individus són
conjunts de defectes que evoquen aquest model
impossible. Si no serien tots perfectament iguals.

—Però això és molt negatiu.

—T’equivoques. L’adaptació al medi és constant i
frenètica. Un home perfecte no sobreviuria ni una
generació en aquest món. En biologia, el defecte és la
virtut. La tara, la mutació, a base de sacrifici d’un bon
grapat d’individus, són la salvació de l’espècie. Has de
pensar que no és que els nous trets fruit de l’evolució
s’escampin genèticament per tota l’espècie, sinó que
totes les branques que no tinguin aquella tara que les
fa competents en aquell medi s’extingiran.

—Però no pot ser només això. Hi ha l’individu, la
persona en la seva plenitud. La vida de cada home és
un camí cap a un mateix, l’intent d’un camí, l’esbós
d’un recorregut.

—Això és típic de l’home: voler donar sentit universal

a la pròpia existència biològica. D’aquí les religions,
els moviments espirituals, les inquietuds culturals, les
especulacions filosòfiques, tan cegues com inútils i
vanes. L’home no es resigna a veure’s reduït a simple
ingredient d’un sistema digestiu. La seva herència
etològica, o sigui, el gregarisme i l’organització en
societat, la tendència al tribalisme, li proporciona el
miratge, l’existència d’un món humà dins un univers
humanitzat. D’aquí també les guerres, una activitat
genuïnament humana derivada del tribalisme i que
només té sentit projectada en un més enllà espiritual.

—Les teves paraules ho torcen tot. Acabaré odiant les
paraules. ¿No hi ha res noble, doncs?

—Ni noble ni no noble. Noble: cinc sons reunits per
designar un consens de regulació discriminativa dins
un sistema social donat.

—Però el fet mateix del llenguatge, que tu i jo ens hi
puguem expressar i interpretar-nos l’un a l’altre et treu
la raó.

—És veritat. A l’escola s’ensenya que el llenguatge és
una eina articulada de comunicació. Però no és ben
bé així. El llenguatge serveix per desviar l’atenció de
l’autèntica comunicació. El que realment importa no
es pot comunicar amb paraules. Només podria fer-ho
si la veritat fos possible i a més a més  verbalitzable.
El llenguatge ho complica tot. ¿N’estàs segur que tu i
jo ens estem comunicant?

—Destrueixes tot el que toques. Però, diguis el que
diguis, no pots destruir la bellesa de les paraules.

—¿Què és el que et neguiteja? No et quedis tan lluny,
tan tancat.

— …

—Vine. Explica-m’ho.

—Promet-me que no m’interrompràs.

—Ho intentaré.

—No sé com dir-ho. D’entrada el camí de la vida sembla
una cosa clara i senzilla: ser el que arriben a ser tots
els altres. Créixer, instal·lar-se al món, amb netedat i
ordre, contribuir d’alguna manera al meu entorn. Passar,
doncs, per les diferents etapes sense demenar més ni
aspirar a més. Això és el que toca ¿oi? Però després
resulta que no és tan fàcil. Sento que en mi aquest
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camí sempre va molt arran d’un altre de més fosc i
inquietant. Un camí ple de boires i incerteses. A vegades
m’hi endinso i llavors no sembla del tot impossible
quedar-s’hi i enfonsar-s’hi. La tornada a casa i a la
claror i la nitidesa sempre em tranquil·litza, i d’alguna
manera sóc conscient que és l’únic camí desitjable,
l’únic que pot portar a algun lloc, però l’altre món, brut,
perdut, rebutjat, dolent, té una atracció que no sé si
sóc capaç de resistir i que sovint em fa penedir
d’abandonar-lo. Aquest no saber si sóc prou fort és el
que em fa més por però també em dóna més audàcia,
ja que l’audàcia és l’única cosa que em pot
proporcionar la prova. Ningú no és perfecte ni totalment
bo deies, d’acord, però jo em sento l’únic en contacte
amb l’autèntic mal, amb el mal pur al cent per cent.
Sí, és veritat, dius que el mal tampoc no existeix, i qui
sap si tens raó, però és igual, perquè jo aquest contacte
el sento, és una cosa física, inevitable, no mental, tan
real com la teva cara. I no sofisteria de la teva. No puc
penedir-me d’aquest contacte, no em reca, no està al
meu abast fer-ho, però en sento l’horror amb angoixa.
Quan miro els altres, quan miro els meus, el dolor em
mata. ¿Què fer del meu amor infectat, monstruós?
¿Què fer del meu amor immerescut?

—Mira, podem dir que l’amor és pacient, bondadós,
que no té enveja, que no es vanagloria, no s’enorgulleix,
no és insolent, no busca el propi interès, no s’irrita, no
té en compte el mal, no s’alegra de la injustícia, sinó
que s’alegra de la veritat, ho excusa tot, ho creu tot,
ho espera tot, ho suporta tot. Però també que l’amor
és la manifestació més radical i absoluta de l’egoisme
humà disfressada d’altruisme o d’instint. O també que
és una construcció cultural, un muntatge de defensa
social a partir de les febles restes d’uns instints. Però
el que no podem dir mai és que l’amor és monstruós,
ni menys immerescut.

—L’amor no ha de demanar ni exigir. Ha de tenir la
força de trobar en si mateix la certesa. En aquest
moment ja no se sent atret, sinó que ell mateix atreu.

—Hi ha tantes menes d’amor com persones que
s’estimen.

—Hi ha una història. Una enamorada estimava sense
esperança. Es va refugiar completament dins el seu
cor i va creure que cremava d’amor. Tot va desaparèixer

al seu voltant: va deixar de veure el blau del cel i el
bosc verd, el rierol ja no murmurava més, la seva arpa
no sonava, tot s’havia enfonsat, i ella s’havia quedat
pobra i desgraciada. Però el seu amor creixia i creixia,
i va preferir morir que renunciar a l’home estimat. Llavors
es va adonar que l’amor havia cremat totes les altres
coses, que agafava força i començava a exercir una
potent atracció sobre l’home, i ell va haver d’anar al
seu costat. Quan ell va estar amb ella, va veure que
s’havia transformat del tot, i esmaperduda va sentir i
veure que havia tornat a atreure cap a ella tot el món
perdut. Ell se li va lliurar: el cel, el bosc, el rierol, tot la
va anar a buscar amb nous colors frescos i
meravellosos, ara li pertanyia, parlava el seu llenguatge.
I en comptes d’haver-se unit només a un home, tenia
el món sencer entre els seus braços i cada estrella
del firmament cremava en ella i refulgia a la seva ànima.
Havia estimat i, a través de l’amor, s’havia trobat a si
mateixa. La majoria de gent estima per perdre’s. Jo
espero trobar-me a través de l’amor.

—Ja em perdonaràs: típic deliri de febre romàntica. És
veritat que l’acte sexual es pot posar al costat de la
llum d’una estrella, en el sentit que totes dues coses
són en la mateixa mesura i cada una en la seva
proporció una causa i efecte del rodar i rodar de l’univers.
Només d’una manera subjectiva però al mateix temps
molt convencional, cultural, a la mercè de modes i
teories del moment, l’amor pot canviar el nostre entorn,
i en tot cas segur que no serveix per perdre’s i trobar-
se, sinó només per autoenganyar-se i gaudir de deliris
com aquest.

—¿I l’odi? Odio tots els corruptors del món, els que
volen fer creure que saben quin és el nostre bé i es
concedeixen l’autoritat per administrar-lo. Però sóc
conscient que quan odiem algú odiem en la seva imatge
una cosa que està dintre nostre.

—L’odi és una figura literària, o la droga al·lucinògena
del fanàtic.

—El que dius és segurament molt savi i racional, però
a mi no em serveix de res. I les paraules que no
serveixen són o porqueria o poesia. Jo ho veig diferent.
Penso que acostumem a traçar límits massa estrets a
la nostra personalitat. Tot està connectat. Cada un de
nosaltres està constituït per la totalitat del món. Portem
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a l’ànima tot el que des del principi ha viscut dins les
ànimes humanes. No hi ha separacions nítides. Tot se
suma.

—Hi estic d’acord, sempre que ens cenyim al camp
biològic i no espiritual. Vaja, ja d’entrada no sé què vol
dir espiritual. Esperit vol dir alguna cosa així com buf.
Està relacionat amb la respiració, amb l’aire que entra
i surt i permet les combustions a les cèl·lules. Amb la
vida, doncs, però en el sentit més químic de la cosa.
Mira, l’home no pot sortir de la seva humanitat, ni cap
amunt ni cap avall (si és que hi ha jerarquies a l’univers),
no pot veure el món com el veuen una abella o un
cristall, sigui com sigui que el “percebin”, per dir-ne
d’alguna manera. El nostre món doncs és la versió
humana del món, l’única que ens és accessible, però
n’hi ha tantes com éssers o ens hi hagi. Per això tendim
a l’antropomorfisme i l’antropocentrisme. A la nostra
pel·lícula, en efecte, som els protagonistes, com a
espècie i com a individus.

—Tinc por de mi. Tinc por de la bogeria. Però jo em
sento una estranya lucidesa, com un enlluernament,
un fil de pensament clarivident.

—Explica’t.

—Et semblaran paraules estranyes, que donen un pes
impesable, un tacte intangible, una presència
imperceptible al buf aquest que tu deies. Perquè
l’impuls que ens fa volar és el nostre patrimoni humà,
que tots posseïm. És el sentiment d’unió amb les arrels
de tota força humana. Tots podem volar. Però aviat ens
amara la por. És perillosíssim, volar. Per això la majoria
hi renuncien de bon grat i prefereixen caminar aferrats
als preceptes legals, a les convencions, caminar amb
tot el pes als peus, sense baixar mai de la vorera. Jo
no. Jo volo. I llavors el que descobreixo és meravellós.
Descobreixo que a poc a poc sóc amo de la situació,
que a la gran força universal que ho arrossega tot hi
correspon una petita força pròpia, un òrgan, un timó.
El perill no deixa de ser-hi, però és part de la força. Els
bojos tenen intuïcions més profundes que la gent que
desfila en ordre per la vorera, però no tenen ni la clau
ni el timó i cauen a l’abisme. Aquesta força pròpia es
torna una força desfermada sense guia ni nord,
destructiva. Això és el que em fa por, perdre el timó.
Però és el que també m’atreu.

—L’abisme més temible és el d’un mateix. L’autèntic
boig no percep la pròpia bogeria, sinó la del món que
l’envolta. És el món sencer el que s’enfonsa en
l’abisme. És difícil trobar més sentit comú, més nitidesa
lògica, més precisió de veritat que en les paraules d’un
dement, però són producte de l’infern en què viu, on
res excepte ell no encaixa i tot excepte ell és
demencial. Per als homes de seny l’infern és la
comprensió, la comprensió de la falta de sentit, la
comprensió del buit, del no-ésser que som la major
part del temps.

—Potser, encara que no ho sembli, el teu camí de
borratxo de paraules és més segur que el meu
amenaçat de pors i incerteses sense nom.

—¿Què vols dir?

—Tinc la seguretat íntima que cada persona té una
missió en aquest món, però no la pot triar, administrar,
definir a pròpia voluntat. No hi ha cap deure, cap ni un,
per a una persona excepte el de buscar-se a si mateix,
afirmar-se en l’interior, provar el camí cap endavant
sense preocupar-se de la meta on pot conduir. Però a
mi aquest deure se m’imposa com una tasca titànica i
m’aterreix no ser capaç de complir-lo.

—Buscar-te et perdrà, encara.

—L’autèntica missió de cada persona és arribar a si
mateix. El que em desespera és que jo n’estic tan
lluny. La resta és por a la pròpia individualitat.

—No em facis riure. “Arribar a si mateix”, “individualitat”.
Et sorprendria la quantitat d’individualitats que formen
la teva individualitat. La quantitat de peces diferents,
oposades, dels orígens més heterogenis, mal
aguantades sense ordre ni concert pels fi ls
trencadissos, il·lusoris de l’entorn, que formen el teu
jo, per dir-ne d’alguna manera, aquest jo que és una
representació que ens fem per no ofegar-nos en la
confusió dels jos i tus i ells. Tot aparença. O si vols,
tot declinació verbal. Per dins, res encaixa amb res,
és impossible donar una forma concreta. ¡Som tan
poqueta cosa! ¿Com arribaràs a tu mateix? Un tu mateix
sense forma i en transformació sens fi més enllà de la
mort i tot. No hi ha punt d’arribada. No deixis que això
t’angoixi.

—Mira’m bé. ¿Veus les meves faccions? Són serenes,
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i no les d’un pertorbat. ¿Veus els meus ulls? Són negres
i profunds, són ametllats. Al front aristocràtic i clar hi
porto l’estigma. Per primera vegada a la vida el món
exterior coincideix amb el meu món interior. La sensació
és irreal, de vol, però la pau és total. Nosaltres, els
marcats, semblem estranys amb raó, potser bojos i
perillosos i tot. Hem despertat, despertem, i ens dirigim
amb totes les forces i per tots els mitjans cap a una
més gran consciència. També entre els altres hi ha
força i grandesa, és veritat. Però mentre que nosaltres,
els marcats, representem la voluntat de la naturalesa
cap al nou, l’individual, el futur, els altres viuen en una
voluntat de permanència. Per a ells la humanitat és la
història i el present, una cosa acabada que s’ha de
conservar i protegir, un món amb el llast del passat.
Per a nosaltres, en canvi, la humanitat és un futur
encara llunyà cap al qual avancem tots. Ningú no en
coneix la imatge, no n’estan escrites les lleis enlloc.

—Amic, el futur no existeix. La utopia visionària fruit
d’una època en què realment la humanitat tenia un
paper entre els homes ha fracassat. I el pitjor és que
aquest fracàs ha costat un preu incalculable de dolor,
sang vessada i mort. Nosaltres, els no marcats, els
pobres infeliços de la vorera, només volem sobreviure,
dia a dia, saber-nos vius, conscients de no ser res
més que un humil coixinet en l’enorme mecanisme de
la vida.

—Quan les transformacions de l’escorça terrestre van
abocar els animals aquàtics a la terra i els terrestres a
l’aigua, llavors van ser els exemplars preparats a

acceptar el destí els que van poder-se adaptar a les
coses noves i inesperades, i salvar l’espècie. No sabem
si aquests eren els que havien destacat com a
conservadors o, al contrari, com a originals o
revolucionaris. No ho podem saber, però el cas és que
estaven preparats i per això van salvar l’espècie per a
noves evolucions. Els dinosaures van deixar-hi la pell.

—Ja t’ho he dit, no són els preparats els que permeten
la supervivència, són els tarats, els defectuosos, els
monstres.

—Volem estar preparats, per quan allò o aquell que
sigui capaç de transformar el món doni senyals de vida.
Tots els homes, totes les dones són capaços de fer
l’increïble quan veuen amenaçats els seus ideals. Però
no n’hi ha cap que estigui disposat a tot quan es
presenta un nou ideal, un nou moviment d’expansió
potser perillós i misteriós.

—Desperta. Només és un somni. ¿Revolucions? Sí,
les que fa la terra al voltant del sol, les que fa el sol a
l’interior de la galàxia, les que fa la galàxia a l’interior
de la nebulosa. No són els que es distingeixen, els
especials, els que porten les regnes de l’evolució, són
els més adaptats al seu entorn, els més grisos, els
més discrets. Desperta, ningú no pot volar.

—Si jo tinc raó, estic disposat a tot. Però si tot el que
dius tu és veritat, aquest món no m’interessa, renego
de mi, abomino la humanitat. Això no mereix viure’s.

—Tens raó, els àngels sempre teniu raó, però tenir raó
no et dóna la raó. e


