
Un cop més els cercles blaus s’estrenyen sobre la carronya d’harmònics en desacord
amb l’olfacte. Tot esdevé pesta, festa de flaires, tuf de cossos eteris que suren en
l’aire que respires, fins que se’t claven a la pituïtària, on s’incrusten fins a llur desin-
tegració. Agonia ensumada a cops de drings putrefactes que penetren tots dos
hemisferis cerebrals, a les vores laterals, entre els lòbuls temporal i occipital. Això
dibuixa una geografia cranial que recorre les circumferències que envolten el punt
lesionat. Quan els cercles apareixen a l’atzar geomètric, hom pot apreciar el pas del
negre caput mortum al blau indigo, i d’aquest al roig sang i de nou al caput mor-
tum, i observa com es dilata la retina bo i configurant una successió de formes que
es desenvolupen en el temps però que l’ull reté com congelades. La fortor desapa-
reix en el transcurs de l’acció, i tanmateix el moviment ja no és percebut per l’ull.
En canvi, l’oïda sí que pot copsar l’aparició i desaparició i el temps d’acostament o
d’allunyament d’un cos que es desplaça. Ara l’esfereeix la impossibilitat de no veure
el moviment de cap cosa. I posem per cas, apareix la fòbia a travessar el carrer!
Perquè hom no s’adona com s’acosta el cotxe que veu lluny i que, de sobte, ja el
té a sobre. Passa el mateix en una sala amb gent: alça la vista i veu tothom en un
lloc determinat i, de cop i volta, uns han desaparegut, uns altres els té a tocar, i d’al-
tres hi són sense que els hagi vist entrar. A poc a poc, hom s’anirà guiant pel pai-
satge sonor que l’envolta. L’absència de moral condueix aquesta història a l’atzu-
cac del sentit intern del text, que tracta de la visió i duu el veure al llegir com tot
ressona i put.
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