
Jugàvem a imaginar escenes de

ciència ficció, a crear paisatges

apocalíptics per als nostres

relats. De sobte la realitat se'ns

avança de nou. Ens planteja

dubtes sobre el físic. Provoca

pors sobre els nostres límits.

Posa en escac les relacions amb

els altres. Resitua les connexions

entre el que és diví i el que és

humà. Aquell futur que

semblava tan llunyà 

i impossible ens assetja molt 

de prop.
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Sentim la veu de la mort, aquesta veu

que feia molt de temps que no

escoltàvem. Potser alguna cosa

passada i caduca. Potser alguna cosa

que pugui fer-nos tornar al present. 

I respirar. Oxigenar els espais que se'ns

presenten erms i estancs. Introduir

foscor en l'estela que deixa el neó

com a únic camí de salvació per a una

llum cada vegada més refractada. 

Una foscor palpitant que ens anuncia,

un cop més, el crepuscle dels ídols.


