
Cancons d'amor i de revolució 

per Enric Casasses Fzgueres 
destr e en mai saber 

A Míriam 

NOTA 
Dut per l'ambició de festejar la poesia en plenitud de 

facultats he deixat fora l'autobiografia, per exemple la Míriam repeteixo 
no la conec ni sé si encara és viva, a les úItimes noticies era la viuda de 
Kenneth Patchen, que li havia dedicat tots els seus iiibres, i si jo ara li he 
robat el títol també li puc robar la dedicatoria. El llibre en si no li'l puc 
robar perquk no és seu ni meu ni de la pera de déu. Aquí no hi ha res 
autobiografic: tot és red. 

UNA ALTRA NOTA 
El títol, la dedicatoria i la nota aquí precedent els vaig 

escriure el 1996, és un iiibre d'elaboració aparenunent lenta del qud 
ofereixo ara una primera mostra: els poemes són un del 97, uns quants 
del 98 i uns quants del 99. 

EL Marges, 65. 1999 



POETA BENEIT 

jo 
sóc un poeta al qual 
altres poetes acuden 
el poeta mut el cok 
la manca un que mossega 
el que fa d'escombriaire 
en un poble de muntanya 
i el que també pinta i el 
que sempre pinta i 
I'orfeneta matadora que es 
menja les llenties amb els dits 
i el que es fa gran 
i la que no 
i el de la barba i el que 
cau vint cops al dia 
el que ha fet un sol poema 
el que va dret endavant 
amb la poesia dreta 
la furra intacta de seny 
i també la tia pepa 
que baixava exprés del poble 

[interludi instrumental/ 

jo sóc un poeta al qual 
alguns vingueren morir 



JA HO TROBAREM 

un tros de mineral 

irradiant al pit 

un pal 

que marca el tururut 

i visió lateral 

finses a 1'" 

quant val? 

Eh Marges, 65. 1999 



Voldria en l'escomesa i l'arrencada teva de 
l'amor esser tot nova 

que tot el que he besat i ensalivat me fes més 
nova 

perquk el que a mi em fari envellir o em 
pansiri encara ha de néixer 

totes les maleides abrasades que no ens vam 
fer dic que no puguin néixer 

pero aquestes altres que encara no ens sabem 

aquestes altres abrasades que encara no ens 
sabem 

aquestes abrasades que encara no ens sabem 
s6n l'elixir de joventut eterna. 

Do-me'n un glop. 



Elí Marges, 65. 1999 

Les dones de terra endins 
enlld dels ports del capvespre 
es dediquen a un sol home 
i a fer-li felic la verga 
i així es consideren bones. 
Si fan el mateix amb dos 
es consideren dolentes. 
1 si ho fan amb vint-i-set, 
la reputa verge: santes. 



VARIANT 

Quan destaparas el botelli de I'elixir de joventut eterna sabrhs que ja 
no hi ets a temps. No vol pas dir que hagis fet tard. Si I'haguessis obert 
abans hauries sentit i sabut el mateix. 

Conclusió: no I'obris. 

Tmtos 



AQUELLA 

Si d'un amor o dos ... ai 

si d'un amor no fos si d'un amor no fos altra ventada 
que no fos perdre's 

i arrecerada jo en una mata d'alzines tendres 

rebés el consol do19 en una galta de la m i  d'una amiga 

i després em quedés sola menue el jardí a poc a poc es 
posa a girar 

el jardí gira i s'inclina una mica i els arbres aire 

respiren com el silenci i sento la verga la verga d'ase 

que m'entra tota i m'omple de prats i boscos i ei de 
paisatges 

que d'un amor no fos ue d'un amor no fos altra 2 tempesta que no fos per re's 
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AQUESTA 
[LA POESIA] 

Sóc un miracle 
de la natura 
ningú m'atura 

Sóc una bestia 
sóc la modestia 

Vinc arnb els gossos 
toco les plantes 
sóc com d'abantes 

Just arribada 
ja estic prenyada 

Jo sóc la forma 
no passis ansia 
de la substancia 

No em cal cap mot 
sé dir-ho tot 



No et trenquis, chtir 
de i'amor, que no 
s'escanyi per amor 
i'amor -que canti! 



EL CANT DEL GALL 
[SOLO DE BATERIA] 

de paraules ja en sé quatre 
la del dir la de no dir 
la que es queda entravessada 
i aquesta que quk? qui? qui? 



PARELL D'OBVIETATS 

Adhuc quan ningú ens escolta 
tothom sabem escoltar. 
De la casa i I'hort d'europa 
som els que sabem com va 
i si volen menjar sopa 
haura de ser en catala. 
........................................ 
La cultura catalana 
presentant-se com a tal 
tindra un iioc a la rotllana 
i animara el personal 
que sense la nostra plana 
a europa li falta sal. 



POEMA 

A les escaletes de I'orgue de I'es ésia de carinyena aturat 
ni pujant ni baixant únicarnent f avejant la síndrome de 
drown l'handicap suc-normal de tenir un cromosoma de 
més o de massa com si tots i cada un dels Atoms de I'univers 
fossin tots els orgues de totes les esglésies del món tocant 
la seva ensalada per a mi no els sentiu? 



A LA TXELL SOLER 

UN DIA CAURÉ PEL BARRANC 1 EM c L A v .  LA PATACADA 
UN DIA EM LLAN~ARÉ A L'ABISME 1 EM SALVARA UN ANGEL 
1 UN DIA US DON. LA GRAN SORPRESA 
1 UN DIA PASSARÉ DE TOT 

UN DIA EM SENYALARAN COM A CULPABLE 
UN DIA EM CUIDAREU COM UNA ESTRELLA 
1 UN DIA TRENCAREM TOTS AQUESTS MOTLLOS 
1 PASSARÉ DE TOT 

UN DIA SERÉ MASSA 1 UN DIA SERÉ XUNGA 
UN DIA SE& EL VENT QUE TOMBA ELS ARBRES 
1 UN DIA INVENTARÉ UN SENTIMENT NOU 1 UN DIA 
1 UN DIA PASSARÉ DE TOT 

TOTS ELS AMICS ENS PARTIREM DE RIURE 
TOTS ELS IMPERIS S'OMPLIRAN D'AMORS 
BAIXARAN LES BARCASSES AMB LA FRUITA 
1 PASSAREM DE TOT 

UN DIA POTSER FARÉ UN PAS ENDARRERE 
1 UN DIA NO HI H A U ~  NI QUI M'ATURI 
1 UN DIA MUNTARÉ UNA FESTA 
1 UN DIA PASSARÉ DE TOT 



CANT M O G ~ R  

la poesia tot just ha comencat 
i és ~ l e n a  de virtuts inconegudes 

MARAGALL 

sóc la púrria sóc el paria 
dinamita medecina el colomar 
déu la parra i a l'estiu 
meló 
la casa per la finestra 
via fora i aragó 

a maria llamp te mati mare fill 
la pedrera siciliana 
i la closca pirinenca la follia del montseny 
tomatina sang i fetge pedra i pa 
la butxaca foradada i a partir-nos el crostó 
i algun cop la corda acaba que s'acaba i s'ha acabat 
aragó 

sóc l'incendi al cementiri 
la rimera re1 de planta 
el E arranc de la barraca marieta de l'ull viu 
sóc els morts de l'any uaranta i una poma er la set 1 
i si ve que van mal dades 

F els bastons que fan la ansa i la sortida del ogó 

som més obvi i mCs clar 
que la fi &en serrallonga 
i el comencpment de que 
aragó 



SE SENT FRESSA 

[se sent fressa] 

Que troni llampi que espetegui com sigui 
que baixi tot de dalt 
que ho iligui tot desiligat 
i tot lligat ho desiligui 
que es mengi la sopa del plat 
i em deki n i  al iiit quan jo digui 

i fou com s'ha dit 

Només dues coses 
em fan canviar de parer 
els arbres la f o rp  el dolor i el plaer 
la veila rodera de la carretera 
la sopa bufada del plat 

' 

I'arrel del saber 
que és I'altra manera del sense voler 

i el tren de madrit 

[se sent fressa] 

Que troni eti que arreplegui que robi 
que escom E ri el pis de baix 
que perdi el que hi ha trobat 



i el que no ha perdut que s'ho trobi 
miracle hi ha sopa al plat 
doncs que vingui l'arnor i la provi 

i així va ser fit 

i així va ser fat 

Textos 



LA CREACI~ EXPLICADA AL MEU AMIC QUIMET 

Em fa l'efecte que en al 
algun reclau del món '!F e 1 esperit indret 
una cansó que encara no existit 

alli existeix sencera saps qu& met 
m'infiltro no sé com al lloc a uest 

em dic vint noms comenso un so 9 regit 
cantussejant dementre em faig petit 

apunto coses... no sé si fa fred ... 
recordo l'altre dia alli a l'hortet 

recordo l'altre dia i l'altra nit 
ens ho sabíem tot el cant i el dit 

cantivem un refrany amb un verset 
i torno amb la cansó tira peixet 

i encara de propina amb un sonet 



DIAGN~STIC D'HOSPITAL 

No sé si sera normal 
fractura del arietal 
i el que em P a mal és el cul. 

Krankenhaus Prenzlauer Berg, 27 de set. - 7 d'oct., 1997 



FANDANGOS VALENTS 

on veniu a ensopegau's-e 
sempre sóc el mateix roc 
on veniu a ensopegau's-e 
sempre sóc el mateix riu 
on es banyen i no es banyen 

que no dóna mai exacte 
sóc el típic resultat 
que no dóna mai exacte 
el defora d'aquell test 
que no encerten les pixades 

que no hi sobren les paraules 
sóc el fetus d'un temps nou 
on no sobren les paraules 
sóc l'urani celestí 
on van a afaitar-se els ingels 

que els serveix per a afaitar-se 
sóc l'urani angelical 
que els serveix per a afaitar-se 




