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1

AQUEST MATÍ, EL SOL és més alt. Altiu, diria. Des 
d’un tron invisible, aboca la seva energia al meu car-
rer, que s’aparta orgullosament de la resta de la ciutat. 
 Epicentre de l’aventura, és el lloc on passa tot per a la 
dona que s’amaga darrere de la seva finestra, per al boti-
guer galtavermell assegut al seu tamboret, per a l’home 
que vigila una cortina tirada, per als nens i nenes que 
corren per l’interior d’un rectangle ben delimitat per 
construccions fosques i anguloses.

Hi ha qui crida, qui passeja, qui mira, qui fa trampes, 
qui roba. I qui viola. La resta no existeix; més enllà, hi ha 
just un port sense llum animat per sirenes lúgubres, una 
parada entre el no-res i el no-res, una passarel·la sobre el 
buit que ningú no sap on va a parar.

Aconsegueixo extreure de les voreres, sense esforç, un 
gest, una mirada, una situació que més tard em donaran 
la saba de l’aventura. La imaginació neix de gairebé res, 
d’una finestra, d’un tròlei, d’una nena i el seu somriure 
curiós, i aleshores, a partir d’aquí, s’estén davant meu el 
fil d’un tapís nou d’històries teixit amb mots i mals que 
ataco amb un nus tosc: el lirisme. No em deixo pas en-
ganyar per la manera com veig les coses. A mercè de la 
meva voluntat, es transformen, s’escapen de la banalitat 
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del que és realment real, es reclamen, s’intercanvien i, 
quan ja porten una màscara davant de l’estrany rostre im-
mutable, s’ofereixen al públic. El passant es creua amb 
els titelles bromistes de la imaginació sense ni veure’ls. 
Les coses, aparellades, donen vida a l’error, l’horror o la 
bellesa. Segons. Per al boig, un dia de sol pot ser glacial 
i la pluja ardent! La il·lusió fa jocs de prestidigitació in-
creïbles passant de la màgia a la realitat amb una mirada 
àvida i una rialleta digna de la boca de Satanàs!

Un dia, a la teva vida, la mentida s’insurgeix. Fa de 
mal saber. Pèndol incansable, topa amb les dues esferes 
oposades, rebota en el més i després en el menys, però 
el que es trenca primer sempre és el vidre de la realitat, 
i aleshores ens deixem arrossegar pel nostre joc cap a 
un viatge sense maletes. El meu carrer és el suport de 
l’aventura, la trama, el quadre fosc on s’inscriu una pro-
sa indesxifrable per al badoc. Cal aturar-se a observar, 
no passar pel costat sense veure, no tocar sense agafar, 
no collir sense sentir, no plorar sense estimar ni odiar. 
El que compta és la història. Muntar-se una història 
abans de mirar la veritat. Real, irreal, tant és! El relat 
envolta la cosa amb un esclat nou, el temps hi diposita 
un dels seus atributs més privilegiats, memòria, record o 
reminiscència, l’atzar afina l’obra i la cosa agafa forma. 
Finalment tenim una aventura. Què podem explicar, sinó 
una història? 

No podré deixar mai el meu carrer. Tots dos fem un 
sol cos, de la mateixa manera que faig un sol cos amb les 
noies de les cases del voltant. Cada nit, per torns, com-
panyes fidels sense nom ni rostre, alimentem les nostres 
ànimes amb una empenta nova estrictament espiritual; 
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les mores queixoses s’envien el murmuri del que és sem-
blant, l’himne al dolor comú, cal estar atenta i vigilant 
per entomar-lo al vol abans que s’esclafi al carrer sepa-
rador.

Un joc d’ombres, de llums i de matisos hàbils entre el 
clar i l’obscur revela la presència de noies àvides d’es-
deveniments, emmarcades per les seves finestres, dretes, 
tibades i serioses darrere el popelín de les cortines tira-
des, que adornen com estàtues erigides a la glòria del 
silenci i del soliloqui les cases vetustes; reduïdes a l’estat 
de pedra inanimada, predicadores mudes, sentinelles 
clandestines, vicioses ignorants suspeses per un fil diví 
per damunt del carrer dels fantasmes, provoquen els ho-
mes, el desig i la promiscuïtat. Esquers, burletes, lladres 
d’imatges, estan rodejades de prohibicions i protegides 
per una llei impossible de transgredir, la mare inquieta 
vetlla, el pare dictador ordena: pobre del qui fitarà massa 
estona el cos femení dibuixat a la roba de les cortines! 
Els seus ulls es convertiran en sexe de minyona vella, 
immunda i abandonada, la sang brollarà de les òrbites 
rebentades i, encegat per unes formes irreals, l’home 
morirà per les seves llàgrimes impures. Al seu front s’hi 
podrà llegir, escrit en lletres negres: haram 1!

A qui s’ha de condemnar? Qui és més digne de com-
passió? Els homes de desig vagabund i poc exigent? 
¿Xacals de ciutat, violadors de consciència, d’ull es-
crutador auxiliat per un dard dreçat com un radar que 
escombra l’espai igual que un ciclop vigilant que intueix 
els angles cecs, amb els braços caiguts en senyal de de-
sànim i un membre pesant i amoïnador que vessa sobre 
1  Haram: prohibit.
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d’ell mateix o sobre el seu semblant davant d’una nena 
horroritzada i alhora fascinada pel llimac sense cap ni 
ulls?

Esclaus del sexe, no busqueu més, no trobareu mai 
cap mirada còmplice, el vel tirat sobre les coses i sobre 
les vostres dones no s’arrenca així com així!

I nosaltres, les noies? Què fem mentrestant? Quant 
de temps perdut! Fantasmes del carrer, animals en-
claustrats, dones infantils! Muses insatisfetes! No em 
feu riure! Geloses dels nostres sentits i de la nostra be-
llesa mantenim una falsa puresa. Sí, això he dit, falsa! 
Veniu, homes! Veniu a descansar de la vostra recerca 
sense èxit sobre els nostres ventres, veniu a admirar 
com els embrions d’impuresa germinen lluny de les 
vostres carícies! Veniu a sentir l’olor acre del vici i de 
la decadència que perfuma els nostres jardins solitaris 
i negligits! Agafeu de les finestres els somnis de les 
mores que s’imaginen sota les flassades un ballet de 
membres insaciables tan cinglants com el fuet del pare, 
tan esmolats com la dalla de la mort.

On és la indecència? Al carrer, darrere de les cor-
tines o entre les línies del llibre sagrat? D’on ve l’error? 
De la natura que ha volgut introduir el matís?! Dos se-
xes irrisòriament diferents... i la vostra mà cercadora 
de sexes és més lletja que la ferida que sagna entre les 
nostres cuixes? Qui n’és el culpable? Un Déu adormit 
des de fa temps, la meva mare sota el cos del meu pare o 
Vosaltres, camperoles de sexe cosit? D’on ve la tara de 
la nostra civilització? De les dones geloses de les seves 
filles, dels homes que ocupen l’espai de la capital o del 
veredicte final? D’adolescents, viviu a l’ombra d’una 
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declaració fatal, la vostra joventut és un llarg procés 
que s’acabarà en la sang, un duel entre la tradició i la 
vostra puresa. Pures massa impures! Francament, no 
feu el pes! Penseu en la gran càrrega del temps que en 
el seu cicle infernal arrossega incansablement torrents 
de normes, de costums, de records, de reflexos, d’usos, 
torrents de fang en els quals s’enfonsa el vostre sexe, 
culpable ja des del moment de néixer. Abisme de l’a 
priori i del que és innat! Qui ha de pagar? Vosaltres, 
les àvies de dit inquisidor, detectius de faltes i taques, 
vosaltres, les «esgarriaplaers», moralistes de secà, 
botxins obsedits per la similitud, lladres d’èxtasis, 
obstaculitzadores de l’amor! Nosaltres, duplicats 
exactes de la primera generació, pecadores passives i 
submises! Tu, llençol brut de sang i d’honor? En el teu 
teixit s’hi dibuixa amb tinta vermella l’esperança i el 
temor de les mares, dels pares, de l’home, de la pàtria, 
de la història!

Mireu les nostres ànimes! Estan gangrenades, ex-
ploreu els nostres esperits en comptes d’introduir-vos 
amargs i plens de desig a la nostra cavitat, atzucac as-
pirant i inspirador! Sí, el cos continua intacte però, Déu 
meu, la puresa no es limita a un ridícul vessament de 
sang! A la nit la cortina s’estripa i les sento, les hienes 
afamades, aquestes preteses figures de virtut! El tel de 
mucosa s’estripa amb els moviments de l’esperit, i els 
nostres laments desafien la joventut del carrer sense 
dones; pobres mascles, pobres vells, pobre pare, com us 
planyo!

Un missatge? Sí. Baixeu dels vostres caus, deixem de 
perdre el nostre temps i el seu, desorientem amb coratge 
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el curs de la tradició, els costums i els seus valors, arren-
quem cortines i vels i unim-nos als nostres cossos!

I un carnaval de mans trencarà els vidres, trencarà el 
silenci.

Un llit amb un sol clot, un test sense flor i un rellotge 
vulgar que ha perdut la busca gran són els meus fidels 
companys de vigília. Perseguida per malsons plens de 
sang, per la foscor i la calma anormal de la nit, dormis-
quejo en la claror artificial que filtra maldestrament una 
pantalla groguenca. El con polsegós del llum de la tau-
leta de nit deixa fugir raigs desobedients que ballen pel 
vidre de la finestra abans de venir a esclafar-se al sostre: 
últim límit imposat als dansaires noctàmbuls. De dia, 
erro per la solitud com un gos abandonat pels seus amos, 
l’únic plaer del qual és estirar la cadena per patir encara 
més! Atrinxerada darrere tota mena d’obertures, miro, 
exploro, observo per fer tornar lleig el que és sublim, 
fosc el sol, banals les situacions més complexes, pobres 
els adorns més rics. Compto els tròleis, els rètols, els 
cotxes, els badocs. Espero l’esdeveniment, la sang, la 
mort d’una noieta imprudent o d’un vell despistat, soc 
l’ull indiscret amagat darrere els vostres murs, les vos-
tres portes, els forats dels panys per furtar un fragment 
de Vida que no em pertanyerà mai! Determino els meus 
blancs amb una sonda i un vidre d’augment, els arrenco 
la roba, en trinxo la pell, excavo fins a la carn, els dissec-
ciono, els esquartero, els separo, els desosso i en recullo 
els bocins separats, ho esmolo tot i ho recuso quan ja no 
queda res per descobrir, amb les vísceres faig un «mapa 
de vida» que establiria una biografia interessant de resse-
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guir; en resum, m’avorreixo! El meu futur està escrit als 
ulls sense color de la mare i als cossos de formes mons-
truoses de les meves germanes: encarnacions perfectes 
de l’esdevenidor de totes les dones enclaustrades!

Casa meva té la calma d’un fons marí entapissat d’al-
gues verinoses, el mutisme de la mort! Foragitades de 
la superfície, les plantes assassines es mouen en silenci 
evitant de tocar-se, escupen el verí fatal a la preciosa cara 
de la vida i després porten sense gràcia el dol de la seva 
víctima. Amb aquest teló de fons més gris que la meva 
joventut, m’he convertit en l’ombra d’un quadre esguer-
rat. La tristor és una substància viva que s’ha fos amb les 
meves faccions, una barbeta increïblement punxeguda 
cau sobre un coll granulós, els meus grans ulls indiscrets 
s’enfonsen sobre uns ossos prominents, la pell de les gal-
tes és d’una textura perfecta però té un color que recorda 
el d’una pera podrida. El desassossec ha contaminat les 
formes facials i de les meves desgràcies en dic: mals de 
la Bellesa. 

Invencible tristor! Fa tornar el temps estàtic com un 
bloc de plom contra el qual topo, em refrego i em faig 
mal cada dia; enganxosa, traspua del Molt Alt; maligna, 
s’endureix al terra de la meva habitació i per les voreres 
de la ciutat gangrenada. Barra el pas a les ànimes petites i 
grans, transforma el rostre de la força en un rictus simiesc 
anomenat feblesa i, així, em fa flasca, irritable, sorruda 
i sorda. Ella mana. Jo aguanto. Aleshores tot s’ensorra. 
La llum, les ganes, l’esperança es moren al fons d’un 
cubell d’escombraries sota les immundes brutícies de la 
vida quotidiana. Cal esperar que passi, però els moments 
sàdics no tenen pressa, es desfan els uns dels altres per 
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remuntar a contracorrent el curs del temps, demà es con-
verteix en ahir i avui no és sinó un intermediari entre el 
semblant i el semblant.

La tristor em dona molts mots i molts mals, la toco 
amb la punta dels dits i de vegades l’empunyo, bec a la 
seva copa i ella em cobreix amb les seves ales d’una en-
vergadura inhumana, se salta les lleis, amputa l’alegria, 
transforma els altres en ombres, en rastres d’ombres, en 
filtres invisibles, en Negre. L’esterilitat de la meva exis-
tència va germinar al ventre de la meva mare, la de les 
meves filles germinarà en el meu. Pobres nenes meves, 
com us planyo, jo, la culpable que us parirà!


