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I camines. Camines pel carrer enganxat de fum, de boira o de sol. Tant se val. Tot allò callat hi és 
present. Tanta substància en les paraules empassades! podríeu alimentar-ne l’escriptor més 
desemmussat… I t’ho mires bé: llambordes, pedres, fanals… arreu sembles llegir-hi aquells 
silencis, aquelles mentides, històries senceres, opaques.  
 
I segueixes la vorera, 
carrer avall, dónes cop de peu a un rebrec de Dunhill. I segueixes encara. Tampoc saps per què… 
De tot aquest bony de fàbriques mortes en surt un mareig que t’ofega: passats i més passats, 
arrugats, cansats, que et mires amb somriure de menyspreu mentre n’enyores els secrets. Nyic nyic 
nyic, secretet secretic, glamour particular quan t’abraça el coixí. Té, guaita, allà, a aquella 
cantonada: rates molles, despentinades, amagades en francès… 
 
…alors ma belle,  je vais souffler sur tes oreilles, te manger les petits doigts, t’envoler les cheveux 
avec mes mots… le voyage commence… 
 
No et fot! Quina empastifada! “És ben bé que no som res”... O somniem o morim. Tardor 
perenne. I segueixes enllà, on fulles i fulles seques prenen el ritme del carrer. I ara s’enlairen, 
amunt, i ara vacil.len, no, estables, sí, ai! S’enfuren, cauen, es precipiten, avall, ui, quasi… però no, 
suaument: ara! A terra de nou. “Talment la vida” suspires com si res. Com si res? Collons! que no 
t’adones del què dius? Així que en reculls, culls i reculls i plegues i arreplegues fulles seques. I te 
n’omples les clavagueres, que cada cop més et pesen als camals dels pantalons. 
 
I sempre al carrer. 
Aquest carrer amb filaments de vent penjats dels ampits de les finestres, restes, residus. Quin 
espectacle amb els vidres trencats!  
 
The authorities warn you of the risk of such a behaviour, and decline all responsabilities for damages derived from it. 
 
Es-cap-ça-dor! El forat del cul del pragmatisme, tan visible, tanmateix!… hi ha moments que 
haurien d’estar prohibits. Desinflat t’atures. Has estat caminant, i caminaràs encara. I no has 
avançat i no avançaràs, potser. “No es deu tracatar d’això, doncs”, et convences.  
 
Amb ulls maliciosos, però, descobreixes que ja no ets el mateix. 


