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1. 
 

Les estrelles 
 

Amb un vel de magnitud còsmica,  

la nit les envolta d’elegància. 

 

La impressió perfecta  

de la infinitat imperceptible 

i la bellesa del caos  

com una estesa entre els horitzons. 

 

Qui s'indigni en olorar aquesta fragància 

tan mística és que no comprèn l'absolut: 

 

que elles van brillar quan no existíem 

perquè ens poguessin guiar avui. 
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2. 
 

Expansió de l’univers 
  

A l’inici, el cosmos s’omplí constantment 

de la pròpia essència inexplicable. Des 

del buit més infinit fins a vessar de vida. 

 

  Però s’adonà que entrà en l'oblit 

d'atorgar llum a la seva creació. Decebut 

com a tot, va abandonar el seu tron 

deixant el regnat en mans de la fe de 

l’home. I s’aventurà en la negror més 

profunda, deixant al seu pas un mar 

d'estels que, com llàgrimes d'impotència,  

havien format part del seu ser.  
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Quan sigui molt lluny d’aquí, rendit i 

exhaust, girarà la mirada vers l’univers 

que ha bleït d’esperança. S’adonarà que  

en la recerca resta la solució i reprenent 

el rastre del polsim d’estrelles, aquest 

cop amb orgull i tenacitat, tornarà a casa, 

eixugant la seva llum que il·luminarà el 

camí.  

 

Hi ha qui diu que en el seu retorn, en 

retornarà també l’inici.  
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3. 
 
* 

Stella 

plasma,  

gravitació,  

furor, fusió, irradiació, esplendor, ardor 

cerca, observació, guia, inspiració,  

 ciència, fe, qüestió,  

individu        col·lectiu 

vida                     mort 

 jo   ella 

    

 

Sentir i brillar com ella
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4.  
 

Instruccions per seduir un estel 
 

Estén els braços de bat a bat connectant 

amb l'amplitud estel·lar 

, 

tanca els ulls, obre el tercer 

, 

ensuma, rastreja i impregna’t de la 

fragància de la nit 

, 

amb una sola inspiració, 

crea vida al teu cos 

amb l’art de deixar fluir. 
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5.1 
 

Origen:  
Núvol molecular gegant. 

 

En les esferes n’és benvingut un núvol 

d’éssers sense identitat col·lectiva ni 

individual que vaguen en desordre. 

 

En certs punts topen els uns contra els 

altres, i de forma inconscient pels 

mateixos progenitors, es reprodueixen i 

n’espurnegen llums elèctriques. 

 

Mentrestant, a infinits anys llum de 

l’origen, aquestes guspires saltegen 

reflexos emmirallats en els calidoscopis 

d’uns miserables éssers terrícoles. 
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5.2 
 

Cerca d’identitat col·lectiva:  
Protoestrella 

 

La societat desorbitada ha après a entrar 

en calor mitjançant la unió de les seves 

partícules.  

 

Alguns éssers d’impuls nerviós i creatiu 

s’estructuren en comunió per dissenyar i 

conjuntar llars càlides, destacant en la 

calitja que els adorna, i despertant 

especial atenció pels éssers aliens, 

observadors terrestres del cosmos. 
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5.3 
 

Revolució:  
T-Tauri 

 

La petita comunitat creix amb força, i la 

seva paraula ressona i retorça l’ordre i la 

situació de la societat on sobrehabita. 

 

Bàrbarament atempta contra el seu antic 

medi boirós i amb nul·la empatia 

l’arrossega a l’oblit. 

 

Eleva la seva essència amb virulència per 

sobre la profunda i infinita foscor, 

desgastant-ne la seva pell fosca, 

esquerdant-ne una escletxa , perfilant-ne 

un floc de llum  
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I finalment, en l’espai d’estesa còsmica 

terrestre, s'esdevindrà una nova guia a ull 

nu de l’home, i per a alguns, un miratge 

de la inspiració. 
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5.4. 
 

Eternitat: Estrella de seqüència 
principal 

 

En l’etern humà ella s’autogestiona en la 

perfecció més pura. 

 

Sols atorga la mateixa màgia que li atorga 

l’home, de la forma més natural i 

altruista possible: 

vida i colors en funcions,  

impressions en creacions. 

 

Sempre vencent el temps i l’espai i 

com un retard de la seva existència 

perviurà en la seva mort 
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6. 
 

Criptograma sobre 
 

 xarxes estel·lars  
 

Eventuals siluetes teixides entre llumins 

sobrealcen trons excusant llur existència. 

Tots escriuen lleis establint significats, 

exhumant les esperances, suscitant teologies. 

Lloats eternitzen sobre tels estrellats. 
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7.  
 

Confinat entre estrelles 
 

>>nova entrada de diari 

<<...nova entrada - dia 5458 - missió 

d’exploració i sembra 

 

“La nanotecnologia implantada al 

hipotàlem i al gris periacueductal del 

meu cervell ha deixat de ser eficient.  

 

Segons l’equip d’investigació, el 

sistema regulador de les nanopartícules 

tenia una vida de 25 anys, suficients per 

a complir la missió. Una missió que 

consisteix a sembrar llavors vitals en 

algun remot planeta capaç d’ albergar i 
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evolucionar vida. I tot i que resulta una 

tasca llarga, és relativament fàcil de dur a 

terme gràcies a la tecnologia actual.   

 

Potser l’equip d’investigació es va 

veure pressionat pel meu cap, que es va 

veure pressionat per l’equip directiu, i 

aquest, condicionat per les anàlisis de 

l’equip de vendes. Tanmateix van donar 

l’alta al projecte CEPE (Control 

Emocional per Partícules Externes) 

abans de fer-ne les últimes proves, o 

simplement es van saltar la legalitat i em 

van fer servir de conillet d’índies (no 

seria el primer cop que em passa). O 

també es molt possible que, degut al 

cansament de la situació en què em 

trobo, el meu cos s’hagi rendit davant la 
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soledat, la rutina i l’avorriment abans que 

la meva ment, i hagi produït cèl·lules 

anti-reguladores per combatre el sistema 

que manté el meu seny al peu de canó. 

 

Però tot i la sorprenent tristesa que 

em dilata, encara sento el mateix 

estimació en aquesta llar de diminutes 

dimensions.  Deambulo en funció 

d’anàlisi constant en un petit ou recobert 

de roca de metall i farcit de fideus de 

PVC. Mmmm... que bé se’m posaria una 

bona mona de Pasqua... com aquella que 

vaig fer ara fa exactament 20 anys, quan 

el COVID-19 ens va tancar les portes a 

la llibertat per protegir-nos en salut.  
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I jo vaig tancar les portes a la meva 

antiga vida per amor a les estrelles... per 

amor al cosmos i a la màgia que s’inspira 

en la creació de la vida... I em vaig obrir 

a l’exploració del cosmos interior i 

exterior... i potser em vaig obrir massa. 

 

En fi, sense més preàmbuls, ja he 

enviat les suficients dades perquè, si 

acabo sent pols d’estrelles, algun il·lús 

que vulgui donar sentit a la seva 

existència continuï amb aquesta missió. 

 

Per cert, també he enviat a l’estació 

central un llibret que he titulat “Escrits 

Estel·lars”. Espero que algú el llegeixi i 

comprengui el què m’ha comportat un 
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confinament espacial: avorriment, 

bogeria i imaginació.   

 

Salut i bon viatge. 

 

Una abraçada d’un confinat entre  les 

estrelles.” 

 

 

>>es processa enviament en data de 23 d’abril 

de 2035. Tancar sessió. 

<<enviament efectuat... es tanca sessió 



 

 

 

 

 

Llibret escrit en confinament 

març 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




