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sensual:

el ball neorealista

[dues mans per sota les aixelles damunt la meitat inferior dels omòplats] o
repenjat el tou dels braços [a les clavícules i agafades les mans calentes al centre
horitzontal de les espatlles] prop del coll enllaçades les mans –un anell sensual de
plata figurativa lluent, menut–, deu dits: un dos tres quatre, al clatell i a la conjunció
cartilaginosa de l’avantbraç, un punt molsut, i els pits, és a dir prou relaxada i tesa
per la gravetat i per una diferència baromètrica encantadora entre els turons de les
espatlles i l’altre coll, cioè tota la regió lumbar elongada i alhora còncava i la panxa
positivament remullida i tova, dues tres hores a la banyera, i els pits voluntàriament
esclafats suaument tot d’una suament repenjats verticalment de contentació damunt
una caixa toràcica nyicris impúber i la sorpresa asincrònica d’una força muscular i
palanca de component vertical, cioè dues pinces d’os tou prou sòlid sota les conjun-
cions cartilaginoses, i a l’acte dos peuets leviten un pam enlaire i una flexió lumbar
en sentit contrari a les agulles del rellotge i decanteri de l’altre pla vertical en el
mateix sentit contrari a les agulles del rellotge, quinze vint segons, i restitució de la
verticalitat dels plans en el sentit de les agulles i a cau d’orella una tautologia dues
tautologies directes a la vena i un piropo caralluna dentició de llet salivosa d’escates
ivoriades això és un ball neorealista i contacte a la terra esmorteïda, flexió dels
genolls esfèrics com dues pilotes de peluix, ara entre la multitud festiva i boleros i
abraçada de sacsons perquè circuli i s’entebeeixi la sang, una mica d’olor al·luci-
natòria, i el nom de la suor l’evidència visual i sentimental de la calor, aigua amb
sal relliscosa i neta, gust de sal a la boca gràcies de l’espatlla i oliosa de les passions
madures i dos tres mots a crits, no se sent res, desistim, caldria fondre la distància
entre dos llavis i la creu auricular d’un cap pelut, cioè calcular la distància dels lla-
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vis al cor i la distància del cor al nas notable i aplicar trigonometria i així conèixer
la longitud de la hipotenusa i fondre absolutament tota la hipotenusa reduir el trian-
gle equilàter a proximitat infinitesimal i per això també, perquè la mà a l’ou del cap
a la base de l’occipital, la mateixa hipotenusa, fa impossible l’amor un petó impos-
sible, per això les mans sota les aixelles i un impuls vertical la llei d’arquímedes i la
cara al microscopi panoràmic tèbia blava imperceptiblement com el perfum i un
prodigi de puntillisme vermell, viu però, i els turmells distesos i els tous dels mem-
bres distesos i la roba que sua i la nuesa de la roba, ulls clucs, en el decurs de la
durada de la còpula bucal i decantament crític dels plans que arrenquen de la regió
lumbar, i fosa al pla horitzontal ideal: una cosa tèbia, doncs, i reposa l’orquestra i
s’ha de viure s’ha de viure espontàniament.

pintura i bisbes

la pintura més blava, i vermella, després de rascar crostes toves i humides de
blau i punts vermells, són dues capes de plàstic clar i l’olor de l’aiguarràs barrejada
de suor fresca i tèbia i les mans i la cara de poma llapissades de tels enganxosos i
piquets infinits de relleu.

i una engrapada tova a la cintura i als malucs, per davant, i els flancs bategosos
de suor i desig en mescles de rialles cristal·lines i una bata surrealista i baldera clara
i prenyada de carn i belluguim.

històries de pujar a l’escala i els draps al cap i de tant en tant una grapejada, i la
llum de la tarda groga d’un pati interior menut i florit i la llum cada cop més elèctri-
ca fins que una intuïció simultània decideix un llit minso i eixut i aleshores bisbes
xuclats a la base del coll i la clavícula, juganerament criminals, cada dia que madu-
ra el sexe enverat i els secrets impossibles.

qualsevol nit pot sortir el sol 

i l’espelmeta una llum i tot plegat com un llençol i el llit arran de terra i la pepa maca
i la maria lluna i nuestro amor es imposible i no t’enrogeh charleh bogeh: hal·lucinant.

el carrer de les maduixes

un carrer llarg fondo de llums tèbies dimecres dissabte les set, un sol volum de
pedra i base ampla feixuga de pedra marró que xucla el cel i les estrelles i el so d’u-
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nes boques musicals càlides vestides de texans i camises volàtils i mocadors llam-
pants i una mica de fruita i les pedres llises sempre sempre molles, l’aire fresc, i un
traç tou que gira una mica estret en plena baixada i s’enfonsa de ple dins la nit si
mai obriu una porta primíssima de fusta envidriada i clara o de cirerer i surts quarts
de nou al carrer mig dissolt.

i dura la pedra i duren les boques i miren esclafades al vidre un plat dos plats
blancs i grans de botons vermells com maduixes sucades de llet de conversa tova
desapercebuda i el cos d’un volum perfecte menja exaltadament mató i formatge i
carn, maduixes, ara, només ara.

la plaça dels morts

de sobte una tarda de llum mediocre seca com la pols i els cossos no pesen
d’ímpetu força voluntat un cub de pedra enorme aire llum i els ulls desvalguts inad-
vertits improvisats un punt una sorpresa a l’únic ordre del dia incubada com un nín-
xol de pus a càmera lenta previsible rotund inapel·lable com una rierada un vòmit
d’excés plàcidament de vi de cervesa incubada a les imperfeccions del nervi òptic
una cosa rotunda, mitja vocal, curta, i sèrum als ulls aigua emotiva psicòtica com un
àcid i els mataparents i una cosa que s’acaba eternament fins que s’acabarà en un
instant per ironia i culpa, diuen, de les males companyies, la raó sincera impenetra-
ble perplexa d’un constructe metodològicament pràctic, prou, i una ela a la plaça
plana dels morts quaranta cinquanta passes d’un coll immune a la torsió induïda
dels nervis simpàtics i gent desimbolta, una mica, i estranya una tarda massa curta,
guillotinada, al tren gelatinosament tremolós i convulsiu i els ulls negats, vaia pro-
blema, i en algun racó brut a terra d’unes habitacions fredes deformes deshabitades,
una hora cronometrada, convulsions de les extremitats i de la gola i l’orifici salat de
les lobotomies, a la plaça dels morts que ara és buida.

gentle fuck

les cuixes tantes cuixes de grosella i un matalàs ajustat uns ossos forts entre l’es-
patlla i els colls genitals de cigne una sedació clara neta com uns ulls tancats sense
perfum sense pols de plata i les mans i els braços rotunds aferrats a un mos de roba i
els peus incol·locables, sempre, que no caben a la capsa sempre, que no tanca la
capsa, no tanca mai, sense mai cap capsa ni cap capsa que clogui mai res sagrat,
mai res, i els cossos tants cossos estesos zenitals com hipopòtams de bany com una
picor elèctrica de cigne de gat de còmic: increïble.



10 Els Marges 79

la xocolata:

el primer porro

la maria és una amiga simpàtica que riu amb nosaltres, perquè al col·lega
paradís i a mi ens ha agradat seure en un bar pop i el col·lega paradís riu per sota el
nas d’una mica de pera rossa i uns cabells llargs de buffalo bill, i el crani nu i lluent,
i una mica fosc i llis.

riem espasmòdics com nens i nenes que fem una entremaliadura i de tant en tant
sobresaltats, i uns ullets humits i homes i dones que beuen cervesa i a fora pedra
molla del vespre i llums de festa, cada dia, inflamats de llibres i candor.

i la taula blanca i la fusta pop i els llums verds i la llum groga clara i l’abric ver-
mell d’una dona molsuda i apetible i el vas caleidoscòpic i la cervesa pures gelati-
nes i unes cares còmiques un seguit de paraules tèbies i la roba bruta de la canalla i
anarquistes i comunistes pijos i cridaners com qui va a un ball o a una festa i ense -
nya el cotxe esmaltat i independent als amics.

i després la maria es queda amb el col·lega paradís i dius per telèfon el nom d’un altre
abric vermell d’una dona sense cintura i llums de festa, cada dia, i el destí que fa somriure.

don Poyo

una gavardina marró difusa i piquets psicodèlics de vermell invisible, color
d’essències amagades de la xocolata, la gorra negra anarquista, el llaç tros de moca-
dor vermell de Pamplona, una camisa blanca sense coll i una maduixeta en un trau,
entrava ja fosc al bar Las Naves i buscava un camell, don Poyo, i comprava cent
duros, i era una sensació estrambòtica, tèbia, tot fosc i aquell tràfic, i l’última vega-
da ens vam equivocar i en vaig sortir amb quatre lliures de més, i després la para-
noia que don Poyo es cabrejaria, suor de metall, i hi vaig tornar i vaig desfer el
malentès, al cap d’unes hores, i don Poyo, a qui molt més endavant l’hi vaig recor-
dar, al raval, i em va donar una pedreta per treure-se’m de sobre...

la trompeta

amb dos papers en ela: una manufactura d’origen compulsiu neguitós o festiu, i
rutinari, dins un cotxe si més no mínimament desballestat, i el cendrer brut i ple de
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xixarres, i filtres amb un filet de paper, uns gestos no pas gens automàtics, i la
maneta del vidre espatllada i el seient rígid encarcarat, massa baix massa alt, en
moviment, que qui és que s’apalanca mai, oi, i en tons èpics o lírics, la mà plana i la
flama exuberant damunt una pedreta guapa i olorosa, consumat, que si és que és
grossa, què cony, dos papers, tiu, i tu fumes tabacu tu fumes paper, tiu, i la pell del
palmell avesada, pica i crema una mica, però no cal priva, que és que n’hi ha sem-
pre, perquè tu destil·les i mesures el foc, per costum, i després petarem la trompeta,
que tampoc deixem pas mai de fer altres coses, l’altre condueix, i privem, i passem
l’estona, distensió crispació, i hòstia, passa’m aquest bòdriu, tiu, hòstia que caurà el
capullu, tiu, un clàssic, el cul enlaire i les mans com un ventilador damunt la tapis-
seria, que sí, tiu, un altre forat resinós i sec i dur, uns forats que fan pensar en unes
mitges, la vora cargolada d’unes mitges i el tacte d’unes mitges, una escalfor inten-
sa estesa per tot el teixit carni, de tacte olorós, d’unes mitges, i el carro de l’un o de
l’altre una mica més pringat.

la planxa domèstica

ja som a la cuina, neta, molt neta, i quatre paelles i algun pot, ferro rugós i una
mica de llum de la tarda, i l’hòstia que ens veuen des del menjador, que totes dues
habitacions fan angle.

deu ser un saquet de merda en pols, o no, que és que és una postura, vint-i-cinc
grams, de puta mare, i en fem la pols amb el molinet del cafè, i hi afegim mel, tiu,
cago’m déu, tiu, vet aquí el negoci, que la mel alimenta, tiu, i vinga dins una bosse-
ta d’acetat i vinga cel·lo, tiu, i després sota la planxa amb un drap de cotó d’inter-
mediari, xaxi, què collons, que la planxa no escalfa prou, i vinga prémer, i això
queda pastel, tiu, una pastifa fosca, que s’ha cremat una mica, tiu, i que no queda
compacte, xungu, tiu, que l’un pateix per la família, que què pies, que tu al·lucines,
i rialles de gralla, i tràfec com a la cuina d’un gran restaurant, ni s’ho deuen imagi-
nar, que no se’n percaten, tiu, i és una merda com ara un fil de terra d’una rodera
grossa, i una mica molla, però és que s’esquerda i no té cap elasticitat, vés tant que
mola això, i costarà de tallar, tiu, vaia marron, amb el ganivet de muntanya, tiu,
quaranta barretes de cent duros potser, tiu, vint per a cada un, el capitalista i l’ex-
pert, que és que s’ha de tenir molt morro per col·locar aquesta història, tiu, tanta
mel, vint talegos de mel, i ara un bon tros de paper de plata, que queden totes arru-
gades, les barretes, com el mòdul lunar de l’apol·lo, i que és que ho endrecem una
mica i la pureta pregunta, què passa, i l’altre una mica venedor d’assegurances, que
domina la situació, tiu, i ens obrim ràpid cap al bar, quan ja s’ha fet fosc, que aquí
es priva.
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tràffic

quanta gent, i festa major al portal com tonyines i un speed de l’hòstia, la gent,
crispada i tal, i molta priva, però hi ha una mica de marge, a empentes es pot manio-
brar, que si no això fóra com el metro, i a les boques hi ha una mica més d’aire, per-
què al capdavall la música qui se l’escolta.

sol, sense assessors i la butxaca plena de barretes, que hi juguen els dits llargs i
nerviosos com si hagués de venir una nòvia, que tot tremola, una mica, i les para-
noies, que si de cas passa la pasma, o un secreta –de tant en tant en podrien fer una
exposició, que no se’ls veu mai, que no es mullen mai, esclar–, i s’ha de triar a qui
s’intenta col·locar el costo –diuen: tieneh cohto pa pulí?–, si no és que et col·loca un
fumeta del centre, tiu, i et demana consumat, però malgrat la intimitat no saben pas
que tu fas de camell, i en tot cas s’apalanquen i van de buitres, o basca anònima que
sap més de què va la cosa –queréis chocolate?, amb un accent inconfusible, les
vocals massa obertes i que ballen massa, tiu–, però hòstia, encara vindrà algun pare
de família o algun fatxa, que n’és ple.

tieneh máh?, i és que semblen massa juganers, amb un punt intranquil·litzador
d’excitament morbós, i l’expressió del natural esquerdada, histèrica, mig festius
mig banderos, també.

enséñame, i és que aferren totes les barretes, i jo què cony sé, cap agressió, ni
una, inferioritat numèrica manifesta, que és que l’ofici no s’ho val, si no és que
plana i penetra per tot el cos una sensació desagradable i intensa d’estupidesa, d’im-
potència, com abans i després d’una dutxa freda, perquè aquella història, allò, exi-
gia valor, i djà ves, haver-la liat, tiu, però és que després ve la pasma i ens trinca a
tots i què, tiu?

pos que m’han sirlat tot el costo, tiu, i que se m’ha quedat una cara enorme de
tonto.



natura:

la granota

després de caçar uns quantes granotes en un llac gelat de muntanya, vives, que
rebien un bon cop al cap contra una pedra, cada una, perquè no fugissin de la butxa-
ca, i que provocaven xiscles histèrics, i rialles, i després de baixar a peu una hora fins
a la barraca i el foc, per caprici, i de tant en tant copejar-ne una que s’eixorivia i treia
el cap i tornava a rebre, les vam escorxar totes i les vam fregir en una paella bruta.

mentrestant, n’hi havia una de més feta, de cuixes botides i toves, amb cos, que
era la granota que s’havia refet més vegades dels cops i que havia rebut més, tossuda.

era un animal de força femenina –ho somio– que tenia sota la pell viscosa i grui-
xuda dues cuixes de carn flàccida de color blau fosc, o negres, d’ingestió repugnant,
semblava, i era morta i no vaig tenir mans per esclafar-li, encara, el crani.

la fulla del matxet no era prou esmolada i li enconcavia el melic, carnós, i la
panxa, coqueta, es botia distesa de tebior, fins que una ràbia rampelluda li va sec-
cionar, sense despesa de sang, les potes.

a la paella, mentrestant, totes les cuixes eren àgils i teses, i l’escalfor n’envellia
lentament el color.

un pollanc

com ara allò que els arrengleren tots als prats de fang fi negre dur i fulles en aments i
gloria excelsis amb la disposició sorruda dels soldats rabassuts d’infanteria és a dir fruits
en càpsula protegits forçats i que tenen les arrels curtes botides tumefactes i llefiscoses
puntegudes, com ara uns guants de goma inflats de metge tous i es deixen filtrar tot el
fred de la pluja i l’aire desolat, i tot tot això: populus nigra aquella part de la població
que nia als colors daltonians del desequilibri altiu per defecte virat de sang i estellós.

el manatí

en certes circumstàncies, sota una bombeta de 60 vats, en un dinar familiar
–família d’altra–, els manatins es queden opacament muts, se’ls envidrien els ulls i
s’omplen d’un gas buit que els arrana a l’explosió... en aquestes ocasions, que en els
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humans es poden simular mitjançant dosis sensibles de haixix que es tradueixen en
atacs salvatges de timidesa, s’ha d’ignorar el manatí i traslladar el centre d’atenció i
de conversa a qualsevol altre objecte o animal, de manera que la bèstia pugui respi-
rar i no s’ofegui de tristesa, com les balenes... o també es pot fer jeure el manatí i
acariciar-lo suaument alhora que li xiuxiueges mots tendres a cau d’orella.

fenicòpters

camines un dia exactament pel carrer sec de sol i pols microscòpica i la calor
incrustada a la part externa dels pulmons a la pell i el greix i, hòstia que trist, com
t’amoïnes dels passos teus llargs encarcarats com una autòmata d’ànima, tant que
pots comparar l’agilitat d’un guepard xuclat i els teus passos difícils vergonyosos
que és que es nota, que s’ha de notar, tanta i tanta obstrucció matussera dels senti-
ments mai expressats mai expressables, s’ha de notar en els espasmes de les cames i
als malucs com un mirall trencat i l’arròs que es cova dels malalts i que ja no queda
res ni el cos, ni que parli un prospecte de símptomes parkinsonians i de rigidesa i
que si no, si no, és pitjor.

les atzavares

l’agave americana, pel nom, no deu ser pas una planta autòctona; sembla més
aviat un empelt aspre en terrenys aspres, als llargs camins de ronda vora el mar, de
terra bruta o sorra polsosa que s’estimben i s’endinsen en una humitat àcida i estè-
ril, bellíssima, i encara en trobes als sorrals àridament fangosos i puntejats d’herbo-
tes altes i salvatges que no se solen triar mai per escampar-hi bonica la tovallola
molla que transforma la pols seca en una mena de gas asmàtic, cosa dels àcars o
d’una repugnància més profunda, i de vegades, sembla, no és la planta només qui
s’adapta al sòl lunar que conforma l’avantguarda de la sal, i que n’extreu l’única
riquesa possible en forma de dipòsit poc accessible d’aigua, sinó que agredeix fan-
farrona pedaços indefensos de crosta lletja i n’arruïna la química i el sexe, tal com
ara els eucaliptus.

una connivència molt més íntima amb aquesta part ínfima i irrellevant del món
botànic permet distingir les atzavares dels sisals, dels quals s’extreu la fibra per fer-ne
cordills, però si no és una marca metàl·lica i erudita al dors carnós d’una fulla de la
planta, allí on es fa gruixuda i sembla que una incisió amb una daga o amb les dents en
faria brollar un raig fresc de suc opulent, allí on totes les rengleres de punxes carnívo-
res no amenacen el contacte lasciu, si no és això, res no recorda el nom tangible i humà
de cada mirada que ha volgut fendir l’exuberància i la fel d’un paisatge devastat.
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