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D'em llevo creient que sóc jo

Deixo el llit d'un salt, em llevo i cegat em llanço contra les 
parets i començo a escopir sang, a ennuegar-me, a ballar 
al voltant de les figures santes. Ni em poso de peu, caic a 
cops contra el mirall, no poc estar més avall, em dirigeixo 
cap  a  la  finestra,  em  baixo  els  calçotets,  el  sol  entra 
escarnint. Fa calor. El noto. Els gossos no han deixat de 
estripar en tota la nit, han pixat a prop dels ocells i els 
han robat el vol. La nit, arriba de nou sense forma. La nit, 
no he dormit. L'habitació fa olor de sexe, no hi ha ningú 
al meu costat. Ho confirmo, em giro de costat i respiro. 
Després miro el sostre, encara em queda alguna cosa del 
sabor de l'estiu. Estic suant com un cabró veient-me mig 
mort llegint un llibre, veient-me sense mans amb el cap 
sotmès.  Algú em va xiuxiuejar que les  aus volaven cap 
enrere fins tornar a néixer. Jo només puc arribar a l'alba. 
Inclino el  cap ple tediós;  he dormit dotze hores i  l'aire 
està viciat. Hauré de esmolar els ganivets si vull retorçar 
les siluetes. Salto altre cop i miro el meu reflex: no vull un 
cos,  vaig  preferir  un  llit  de  violetes,  una  branqueta 
d'olivera o un vòmit  fugaç.  La nit,  he  dormit  sota dels 
ganivets sentint xiuxiuejar els gossos com trets al cap.

M'agradaria  estar  despullat  en  una  catedral,  treure  el 
penis i començar a dansar entre els bisbes. Potser llavors 
sabrien que estic boig, potser dirien que jo no existeixo i 
prosseguirien amb el seu ritual de pelar pomes als altars. 
I sí, estic boig, boig com els gossos que udolen. I sí, no 
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existeixo, de la mateixa manera que el meu llit no es mou 
i  els  altres  es  mofen  quan  ho  expliquen  i  criden  i 
maleeixen i burlen i gairebé es pixen de gust. Però ja és de 
dia i puc respirar més o menys, només el fetge fa mal i el 
sexe m'arriba fins al sostre. Sempre vaig desitjar tenir un 
pare, especialment quan els nens m'omplien els ulls de 
formigues,  em  cridaven  horrors  i  escopien  gargalls 
enormes. Com m'hagués agrada que em escopissin! Ara 
camino sense roba en cercles i segueixo el coixí.

―Vull  que  em  cridin  els  déus  i  m'aplaudeixin  com un 
porc. 

Després  callo,  amb  avorriment,  entro  a  la  dutxa  i  em 
deixo  anar.  Me’n  vaig  pel  desguàs,  primer  caic  per  la 
complexa  canonada  i  segurament  em  desnuca  algunes 
vegades. Traspasso el clavegueram. Pujo fins a les galeries 
dels senyors vestits de lli, mullo les seves sabates i en un 
arravatament  mato  a  dos  o  tres.  M’escorri 
tranquil·lament, vaig fluint pels canals plens de merda, 
torno a la platja i m'endinso al mar. Encaixo una jove i 
em quedo en el seu úter sense res més, tan senzill com 
aprendre a respirar, sense res més.

2
De quan vas sortir per la porta 

creient que eres tu

Tu vas sortir gemegant i trotant per la porta. De sobte, 
quan vas caure intacte a terra t’arremolinaves contra la 
gent que t’arrabassaven el pas i ja cridaves i maleïes. Es 
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van obrir els cels, tu, pell de dimoni galopa i galopa, les 
velles excitades s'aturaven.

―¿Què boig és aquest?

―Però si va nu!

Tu  amb  la  navalla  a  la  mà,  saltant  i  dansant  com  un 
salvatge en dins dels racons. Palpitava suant, però amagat 
en les escletxes de les parets, la fam et saltava a les mans. 
Havies trobat la porta gairebé tremolant i la carn se't va 
fer crua com un nus a la gola. Sonava un blues i entre 
murmuris esclatava en el plor i Déu no t'escoltava.

―Déu  dóna'm  una  mà,  una  mà  per  enfonsar-me  en 
l'escull, una mà per llançar per la finestra rebentar-li el 
maluc.

Encara  que  déu  emmudia,  perseguies  el  soroll 
calladament fins a perdre’t i els ocells deserts caient en 
enutjats renunciant a devorar el fluint quan es retorcen 
els dits. Els ocells i tu amb la teva navalla arribant a déu 
mig adormit i la porta tancada amb un cos suat. Les flors 
en  ple  deliri  van  perdre  els  seus  noms  tornant  a  les 
mosteles. Tot va succeir a l'estiu i les aus encara recorden 
el  teu  rostre  dient  "t'estimo".  Tu,  gairebé  cec,  i  callat, 
callat, callat, callat ... però de sobte va sobrevenir el furiós 
grunyit  i  d'un cop sec vas fer ballar la porta,  posant la 
gentada  de  peu  aplaudint-te,  corejant  el  teu  nom.  Les 
dames engalanades esquinçar el cel i amb les seves mans 
llises,  molt  lentament,  acariciar  els  seus  mugrons.  No 
t’importava,  aïrat  vas  caure  a  cops  de  porra  contra  la 
porta i sense respirar et vesteixes.

Era  de  nit,  l'habitació  feia  olor  de  sèu,  gairebé  en 
penombra tot  una tardor s'ensorrava en tristesa.  El  llit 
revolta en seda sembla una violeta degollat, el seu cos mig 
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nu  penjava  d'un  costat  brillant.  Tan  sensual  que  et 
retorçaves el sexe caminant cap enrere.

Gairebé et estaves desmaiant quan et vas llançar extasiat 
cap a la seva cama rosegant àvid. Ell havia tornat en si de 
cop  i  al  veure  sorprès  va  començar  a  rugir  horroritzat 
suplicant.  I  tu  en  cadena penetrava  la  seva  carn  rude, 
arrencant, deixant campar la sang i la pell descompost en 
l'estiu. Tu fregant amb les ungles, furgant en el secret i 
llepant la sang escoltaves els gossos esquinçar calents a 
l'estiu i la sang tota nova queia en cascada. 
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