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                                 I'm good at love, I'm good at hate, it's in between I freeze.

 

I em dic a mi mateix que d'avui no passa. Prou. Que ja fa dies que tinc el cap a
quarts de quinze, menjo a deshores, vaig restret  i  contesto a tot  Déu amb una
contumàcia desmanegada d'hums i bahs escombrats de tant en tant per algun vatua
pujat de to. També tinc malsons. Sovint protagonitzats per la Patrícia Gabancho i
l'Arcadi Espada. Amb farbalans, ella i corbatí de setí, ell. Tot plegat sota el patrocini
de "Rondel Oro" i "El Rey del Colchón". Esfereïdor, I know. Així que m'he dit que què
carai, que ja n'hi havia prou de fer volar coloms i li he demanat d'això, de veure'ns
al "Café de Ocata" d'aquí una estona. A la secció de comentaris sempre i quan a
vostè li vagi bé, he afegit tot passant per alt la normativa ortogràfica vigent i és que
es  veu  d'una  hora  lluny  que  no  estic  gens  avesat  a  flirtejar
#deblogenblogytiroporquemetoca. Tampoc no voldria pas que es pensés que sóc un
pervertit.  Les  meves  intencions  virtuals,  que  quedi  clar,  són  d'una  honestedat
inqüestionable,  encara que les darreres tremperes matineres puguin  indicar més
aviat tot el contrari. Efectes secundaris de l'eròtica de la blocosfera que he sentit a
dir, ara no em feu dir on, i que sempre he estat de bon despertar jo. Amb un vigor
erèctil que ja el voldrien molts a la meva edat.

Però  vet  aquí  que  em  respon  que  avui  no  li  va  gens  bé  (amb  accent  i  en
majúscules!),  que  potser  demà  (entre  cometes).  I  aleshores  creu  convenient
cuirassar aquest futur immediat, que jo ja m'imagino eternament postergable, amb
arguments de pes com ara que va de cul i que tot just l'agafo a mitja lectura de la
darrera  ressenya (la  sisena,  crec)  sobre  David  Foster  Wallace  a  "El  lamento de
Portnoy". Que avui encara no ha tingut un moment de respir i que ja són gairebé les
tres i encara no ha pogut capbussar-se dins del bloc de la Sucunza (imperdonable,
reconeix) per no sé quins dallonses de sondeigs dels trending topics del dia. I que
després d'haver-se esquitllat per cal Ràfols, el Mail Obert de la Rojals al Vilaweb i
haver fet els honors al Toni Sala i l'Allau, l'Outlook li ha recriminat que porta un
retard de dos podcasts del Ricky Gervais al seu iTunes. Quin perill que té posar-se a
retuitejar a tort  i  a dret, s'ha volgut defensar afegint  uns punts suspensius dels
quals  ignoro  què  fer-ne.  I  que  per  postres  (no  t'ho  perdis  by  the  way)  té  la
comunitat feisbuquera en estat de màxima alerta perquè ja fa més de deu dies que
no n'ha dit cap de bestiesa. I  que si n'estic al corrent que una tal Tina Vallès té
l'actual panorama literari sotmès a un estat d'impertorbable embriaguesa a base de
lingotassos d'absenta. I que (last but not least) no fa ni cinc minuts que un paio de
l'o.r.i.n.a.l,  de qui  no tinc el  gust  esclar,  li  ha retret  per email  que els té  molt
descuidats.  Bé,  deixo  caure,  si  canvies  de  parer,  hi  ha  un  tant  per  cent  de
probabilitats força elevat que em trobis al xiringuito del Mesquida o al "Biblioklept".
Pels volts de les nou del vespre, babe. Blogueja amb moderació, li aconsello abans
de tancar el xat i tornar a "Solo de Underwood" amb la sensació d'haver afegit una
fita més a la meva dilatada trajectòria de ridiculeses vàries; habilitat per a la qual,
segons acostuma a recordar la mare any rere any abans de servir els canalons del
dia de Sant Esteve, ja de ben petit vaig mostrar una destresa sobrera.



Però a mig Puntí m'hi repenso. Que ja n'hi ha prou de fer l'imbècil. Que de tot això
en té la culpa sens dubte aquella colla d'eixelebrats de Wordpress i les seves putes
plantilles deluxe que em fan perdre l'oremus i després, esclar, passa el que passa:
no dormo, menjo malament, cago dur i somio coses estranyes. I aleshores em ve a
la  memòria  aquell  moment  d'encís  fulgurant  en  què,  per  raó  d'una  manca  de
pretensions estètiques poc sovintejada entre la majoria de blocaires, vaig caure de
quatre potes davant d'aquell títol en lletres de pal sec. Totes elles en minúscula.
Com si l'autor no hagués pogut elucubrar cap altra manera d'atraure atenció al seu
voltant que amb la tria d'unes grafies de parvulari. Bingo i tots embutxacats. Sobre
un fons de color sèpia jaspiat. "logoritmes vespertins" deien totes elles juntetes una
darrera de l'altra. "obert al públic quan em rota" hi havia afegit tot seguit. Què no
havia de fer sinó romandre-hi clavat  com un estaquirot...  Amb l'incertesa de no
saber si els seus vespres tal vegada coincidien amb els meus migdies i el cursor
mentrestant reseguint els contorns d'aquella imatge de "Cadeau" de Man Ray que
havia triat com a avatar i que fins i tot ara, que ja m'he dit que prou, que c'est fini,
sayonara, em fa posar a cent. Fins que tal dia com avui ara fa tres mesos, li va rotar.
Va comparèixer amb un dels seus logoritmes brossians i pataplam: il était une fois
moi. Però ja m'he dit que d'avui no passa que hi posi fre. I que jo també vaig de
bòlit i encara no he trobat el moment de redactar el meu article per a la revista
Paper de Vidre i és que, per més que hi doni voltes, no se m'acut res. I que tot,
com s'acostuma a dir, torna. Com ara aquestes ganes irrefrenables de fotre'm un
Ducados. Una pipada només i fora. Dues com a molt. En qualsevol cas, ho tinc tot
controlat.  Abans no n'hagi  encès el  primer,  ja  m'hauré  fet  el  ferm propòsit  de
deixar-ho pocs dies després.
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