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CRÒNIQUES GRISES DE DIUMENGE – Cinquena Entrega 
Rubèn Intente Soler 
 
 
Adormir-se… adormir-se… abans de la tragèdia…abans de la glopada… Nooooo per favor, avui 
no…. “avui no toca” Pujol dixit… no… no pensar, no pensar, no pensar, adormir-se si us plau…. 
Ja puja… Diosss, quina creu… benivinguda senyora nàusea, acomódese una noche más entre 
nosotros… quina gràcia em faig… Patètic… Mantenir els ulls oberts… malgrat la son... quina 
creu…Demà partit de tennis amb el Nacho… ja, ja, ja… de què ric collons si estic morint-me 
literalment?… imbècil…i qui és el Nacho? …. Quin mal rollo, Dios, quin mal rollo… “el Pau? I 
qui dimonis és el Pau?”. Ligeresa… Idiota…. està dormint com un liró… dormint com un 
cabró… per què collons he hagut de sortir avui?…Teeenis… teeeenis… no existeix. … no 
existeixo… només el llit… les llums…. Pitiplap, pitiploup, això és el tennis.… oooh, quin mareig. 
… Un gotet de whisky company? More’t cabrón…  Ooooh hoòstia deixeu-me baixar d’aquest 
putu helicòpter…. Que algun cabrón aturi la fira….no puc més… Déu... la boca com un càctus… 
el cap, el cap … per què cony hem de tenir cap?…  hòstia,  el pijama del revés… i a qui li importa? 
… Quins esquiadors més ridículs… de qui deuria ser aquest pijama?… tot s’aprofita, porca 
miseria…. Déu, quin mareig, quin mareig, quin mareig… Hòstia; Puta, Dioooosssh; Merda; 
Cagumtot; Cagum la puta; Cagum la corona d’estelles passada per les mamelles de la mare que et 
va parir;…. quina puta merda de mareig. …va tiu, calma…. Respirar. A fons. Un i dos, i així fins a 
clapar-se, total demà serà un altre dia… demà no existeix… No en sortiré mai, no m’ho crec, no 
en sortiré, no m’ho crec… aaaaaah…. Va calma, cony, calma…..Tancar els ulls una estona, a veure 
que passa….. no Dios, no… la barca una altra vegada… Senyor perdona’m tots els pecats… què 
he fet per merèixer aquest mal Carme, aquest Bad-Tripp?…. I si me la casqués? Una palla em 
mantindria distret i potser … però com collons puc manipular aquesta cuca tova? … la tia de la 
samarreta Custo… tenia uns morros de xupa-polles…. despulla’t nena… com ets despullada? 
Mmmmmh, tanga, eh?… va amorra’t aquí porca… Què coollons, això no s’aixeca ni amb grua… 
merda…. Ulls oberts. Arribarà, arribarà….de cop, sense saber com, estaré adormit … Adéu 
borratxera, demà un bon ressacot però ja estarà superat…demà no existeix… Que 
s’acabi…Hòstia… tinc l’estòmac ple de pianos de cua… ple de pingüins manifestant-se contra els 
pacifistes que volen salvar les foques de l’Àrtic… oohh… mareig…. Japón declara la guerra a 
Gabón… que idiota…quantes tecles té un piano? Vuitanta-una?… em sona… noranta i picu… jo 
qué sé…Olor de whiski, noooo, amb quin permís entres per la cara, en el record…. Buffff, quina 
basca…. Tot cau, tot cau, tot cau… vomitar?…Serenitat per favore… Meitat de blanques…, no. 
més de blanques…, per cada set blanques… un, do, tes, cate… pzzinc negres…., per cinc o sis 
escales?…. Hòstia, què m’importa, què m’importa ara…que reventin tots els pianos del món…. 
Jamón declara la guerra a Jarrón… pernil ibèric , greixós, no si us plau… Morir… mareig… 
morir…. Així és l’Infern germà… Garzón declara la guerra al jabón… imbècil… com puc ser tan 
imbècil?… no em crèieu oi quan parlava de l’infern oi colla d’heretges i infidels? Toma infern… el 
Cel també existeix…  quan és dissabte al matí sents el despertador i dius: a la merda i continues 
dormint en el son més dolç del món…. el cel… que lluny…Bpphfff…. morir… I els pares 
dormint tant tranquils… reposant… guaita com ronca el gran porc… vull ser el pare, roncar a 
pulmó…  pletòric i ufanós… a ple pulmó… vull ser tu, gran cabró… i dormir amb la mare? 
Aahhh, ranci mal carme…. nàusea… bona nit Maria Teresa… L’helicòpter c’est ici altre volte… 
Això és l’Infern. És l’Infern, l’Infern, l’Infern… el dissabte a la nit…una vegada més… impossible 
dormir en aquest cony de Dragon Khaan… dissabte a la nit? Això ja no en té res de dissabte… 
aquest mareig….  rètol de benvinguda al diumenge…. Tot per llençar…Quina merda…. no beguis 
nen, no beguis fill… ji, ji, ji, … patètic…toma càstig…. Dios, el pitjor de tots els càstigs… 
Tortura… de què serveix el diumenge?… tortura xina…tortura nazi… tortura birmana… tot 
roda… tortura chipriota…. quin nom: “chipriota”…. Buaj, per què tan mal rooooolllo?…. tortura 
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yemenesa… tortura maionesa…. Ooooh dunes senceres de maionesa…. Du iu guon anizing 
èls?… puja…. nàusea… vòoomit? …serenitat, sisplau, serenor… Torturaaaa…. Alto. Quien va? 
Guardia Civil… tortura de….. malacitana… salmantina… gaditana… conquense… 
complutense… ai calla ja …. hispalense… ji, ji, ji… que imbècil….Tortura paraguaia… tortura 
paraigüera… hòstia que estúpid…. Aaaaah, dorm, dorm, dorm, dorm, dorm…. Ou plis, mai got 
guif mi de pis… let mi eslip, let mi eslip, in dis suit llit… per Déu que gilipolles…., for Got güot 
gilipoulers… haver-me d’aguantar…. Prou, prou, prou, …. dormir… va cony… dormir… 
Preferira estar al dentista… sota les putes tenalles de la dentista més sàdica gorda i d’alè pudent…. 
Però sense mareig… El què sigui, sense mareig… que m’estessin atracant… si però sense mal de 
cap, … quina joia poder ser atracat al mig del carrer Hospital, però sense mareig… quin cel… 
sense mareig… quin cel... un examen… que l’Helena em deixi… venc l’’anima al diable si és capaç 
d’apartar-me d’aquest putu mareig… Només hi ha aquest infern. L’eternitat… si has begut, no 
condueixis… Xesco Boix an de forest jot guels, ritarns aguèn…. Què cony dic? Inútil, inútil, 
inútil… No pensis… concentra’t… foli blanc… concentra’t… en blanc… Le recomendamos 
Ariel senyora, blanquea como el mejor  los incordiantes caprichos nocturnos de su mente audaz… 
FOLI EN BLANC, COLLONS!!!… Respirar fons… torna-ho a provar vinga…. 
Un…dos…un…dos…un…dos, te la fotria per llà on fos…. No, no, no rodolins no… Pareu 
l’helicòpter, plis… helicòpter…. què rima amb helicòpter? …… xupòpter… Satisfet? Au a la 
merda…. hòstia… s’està fotent clar del tot…. Puta persiana…. Susansa aquesta persiana ens ha 
sortit rana…. pfffhhhh… que inútil….Però què he begut? …. No, no, no hi pensis…. Nooooo 
vénen totes les olors…. Whisky amb  coca-cola…. el va inventar el Mohmed Atta per matar-nos a 
tots a poc a poc…. La rítmica mort al compàs d’una nàusea que va i torna…. Mengele… hail Herr 
Doktor… I arriba i se’n va… Vodka amb taronja… per què ho he fet?… mamma, mamma por 
qué…. Dime, dime, porqué…mama… mama dame cien pesetas porque a América me voy… Joni 
Guolquer… Balentains… tot roda… Susanna tu si que tens terra a l’Habana… Cati Sarc…. 
Famous Grous… contracció de tòrax… això és el final… Jotabé… Xivas… Dic… ohhhh… la 
bilis… nooo… Dic…para gente sin complejos… nooo…. No puc… whisky… fuig… veste’n… 
Hhhrff ….. hrrhm…. hhrmm… no aguanto…. Hhmmff….hhrrgghh… hoostia… 
BPWUUPHJJJJEEEEEEEEEHHHGHGHGHGHGHGWWWTHHHHH….. 
Xshhtuup… 
Buejhh… 
Dios…. sucedió. 


