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Com el famós «Ceci n’est pas une pipe» de Magritte, això no 
és pas una antologia. 

L’Enciclopèdia diu que, en música, la suite és una «com-
posició instrumental formada per una successió de diverses 
peces —normalment, de característiques contrastades però 
en la mateixa tonalitat— concebuda per a ser interpretada 
íntegrament i en l’ordre donat». També fa referència a l’ha-
bitació d’un hotel, una talaia privilegiada des d’on podem 
observar la ciutat. Aquest llibre no és ni una antologia ni 
òbviament una obra musical, és un recull de contes escrits 
per onze de les nostres veus contemporànies més rellevants. 
Ordenats per ordre alfabètic, hi trobareu Xavier Bosch, Roc 
Casagran, Natàlia Cerezo, Empar Moliner, Jordi Nopca, Sergi 
Pàmies, Adrià Pujol Cruells, Jordi Puntí, Clara Queraltó, 
Llucia Ramis i Sílvia Soler. Hi ha onze autors i n’hi voldríem 
més, perquè molts són els que ens fascinen: us oferim, doncs, 
un tast divers de la literatura que ens agrada.

Amb aquest volum estrenem segell: Univers, un nom que 
vol agafar el testimoni agosarat i alhora homenatjar la mí-
tica «Biblioteca Univers» que Carles Soldevila va dirigir 
abans de la guerra des de la Llibreria Catalònia amb Antoni 
López-Llausàs com a editor i on van conviure traduccions 

Nota editorial
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i autors catalans, agermanant, per exemple, Voltaire amb 
Prudenci Bertrana. 

La nostra intenció és, també, publicar llibres d’aquí cap 
al món i del món cap a Catalunya, i per això volem batejar 
aquesta iniciativa amb uns relats de ficció com els que aple-
ga Barcelona Suites. El títol pren el nom de la ciutat que li fa 
d’escenari, de teló de fons i de personatge. És la tonalitat que 
actua de fil conductor de les peces contrastades. La capital 
del nostre Univers.

E.P.
Maig del 2019
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La Barcelona fi de segle era una ciutat de la Terra. Amb l’em-
penta recent dels Jocs Olímpics mudava la pell morta del fran-
quisme, s’engalanava per a la festa d’Occident. I bullíem. Una 
dècada enrere, a l’altra punta, un buròcrata nord-americà 
assegurava que la Història s’havia acabat. Segons ell, la de-
mocràcia liberal era l’última etapa de la Civilització. El model 
definitiu. Quin mil·lenarisme. Nosaltres llegíem i actuàvem per 
contradir-lo. La universitat ens allargava l’hora de posar-nos a 
cotitzar i d’instal·lar-nos. De bar en assemblea, de manifestació 
en casa ocupada, la ciutat era l’escaquer d’una partida sense 
fi, contra el present i contra la Globalització.

El Joan i jo cursàvem segon d’Humanitats, teníem un grup de 
música i compartíem una habitació a la Imperiosa, un centre 
social autogestionat a Vallcarca, el barri bohemi i abrupte, a 
la frontera entre l’urbanisme metropolità i el barraquisme de 
la perifèria. Petita casa de pati, planta i pis, garfida en un dels 
carrers més costeruts, els artistes de l’esprai l’havien deixada 
com una joguina llampant. Els veïns ens donaven flassades. 
Mobles vells. I aquell setembre Mohammed Atta va encastar-se 
al futur que ens esperava. La Història no s’havia acabat.

A fora de la Imperiosa s’hi cuinava una paella popular. Feia 
un dia esplèndid. De sol tebi. Recaptàvem fons per enviar-los 

A l’ull de l’huracà

Adrià Pujol Cruells
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als refugiats de la guerra. El Joan i jo tocàvem la guitarra. 
Els estrangers que pugen al parc Güell ens feien fotografies 
des de la reixa. Cuits de cervesa, dos antisistema de poble 
pintaven una pancarta que deia BomBes als BorBons. Algú 
va opinar que Foucault estava sobrevalorat, però ningú no se 
l’escoltava. Ocult a l’hort, el camell venia postures d’haixix 
embolicades amb paper d’alumini, i el sol les feia brillar, ti-
til·laven entre les tomateres. Una noia amb les aixelles suades 
i un pírcing al nas explicava, a un noi barbut i cadavèric, 
que «no hem d’anar a la manifestació de la tarda contra la 
guerra, perquè la convoca l’Ajuntament». La nostra cançó 
feia «Queda’t amb mi, aquesta nit i cada dia, queda’t amb 
mi, que en farem la melodia». Una altra noia veia infiltrats 
per tot arreu i molestava els desconeguts amb preguntes 
inquisitorials. El fill d’un impressor del barri venia amb les 
octavilles empaquetades. El perfum del sofregit. L’argentí que 
vivia al colomar, artesà de la quincalleria, es presentava amb 
una actriu jove de la televisió, enriolada. La fressa llunyana 
de la ciutat. Un puny de criatures feia rotllana al voltant de 
l’holandès dels malabars. Asseguts en pots de pintura buits, 
tres nois grenyuts miraven un mapa i amb els dits tocaven 
el recorregut de la contramanifestació. Una finestra de dalt 
escopia una queixa: «M’han robat el portàtil! Ja us vaig dir 
que el moro no era de fiar!». Algú altre va començar un mo-
nòleg sobre la burgesia. El vell que remenava l’arròs sospirava: 
«Això ja ho havíem vist».

El Joan i jo volíem anar a la contramanifestació. L’altra, 
la manifestació oficial lliscaria pels punts d’habitud. Amb 
la sonsònia ordenada, de recepta ciutadana. Començava a 
la plaça de la Universitat, passava per la plaça de Catalunya, 
baixava per la Via Laietana i acabava al Pla de Palau, on es 
feien els parlaments dels polítics i dels intel·lectuals a sou. 

adrià PuJol cruells
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La nostra marxa era més petita i excitada. Preveia un itine-
rari alternatiu, però ben a prop de la convocatòria oficial. 
Fer-nos sentir. Els ideòlegs de la Imperiosa no tenien clar si 
armar un sidral. Des del desallotjament del cinema Princesa 
que els policies anaven a mort. El Joan i jo pensàvem que per 
trabucar quatre contenidors i llançar quatre pedres, aquell 
dia els antiavalots no s’acarnissarien gaire amb nosaltres. 
Darrerament havien rebut crítiques de gairebé tots els partits 
polítics. La xicota del Joan no volia que hi anéssim. S’enfadava 
de broma i me’l posava calent.

—Molt de queda’t amb mi i molta guitarreta i em deixes 
tirada.

—Doncs vine.
—Ja saps que passo por.
Va dir-nos que ens esperava a la Imperiosa i ens va demanar 

que anéssim amb compte. I ja no l’he vista mai més. Si no 
s’ha mort, és la filla dels bacallaners. El seu pare li deia sovint 
que la companyia del Joan no li feia bé. Ets la primera que pot 
estudiar. La mare, d’amagat, s’emocionava amb l’aventura, 
perquè de tant en tant venia a la Imperiosa i enraonava amb 
tothom. El Joan estimava l’Elisenda. El feia sentir protector, 
guia de vida. L’espectadora fidel que sempre hi era i s’emba-
dalia, malgrat que el nostre concert fos a l’últim despoblat 
de Barcelona. Si no s’ha mort, espero que tot li vagi bé.

Era l’hora de desfilar. Vam rajar pels carrers de Vallcarca. 
Cada casa ocupada obria la porta i en sortia un regueró de 
gent. La majoria anaven amb dessuadores negres. Els mo-
cadors palestins. L’argentí del colomar explicava facècies. 
Els anarquistes italians, els grecs i els alemanys es feien no-
tar. S’havien protegit turmells, genolls i colzes amb cinta 
americana, i duien guants i cascos. L’aurèola dels bregats. 
Aquelles policies europees, que no coneixíem, corrien vídeos 

a l’ull de l’huracà
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de batalles campals amb mànegues, pots de fum i petards. 
Motivadors. Ens vam barrejar. A la plaça de Lesseps el Joan 
va trobar una amiga que li deia que es fes un tatuatge a l’es-
quena. I ens miràvem com es miren les criatures abans de 
jugar. Jo sentia la pesantor molla de la cervesa. Vam travessar 
el barri de Gràcia, on que cada dos per tres buidàvem un 
colmado. Algú va dir que els anticapitalistes fèiem funcionar 
l’economia de proximitat.

El punt de trobada era la plaça d’Urquinaona. Prevèiem la 
contramanifestació ideal, pels carrers estrets que flanquegen 
la Via Laietana. La policia t’hi pot acorralar, però també té 
números per sortir-ne escaldada. De propina els carrerons 
ens multipliquen i semblem molts més. La novaiorquesa Via 
Laietana és perquè es manifestin els senyors i les senyores. 
A banda i banda hi ha la ciutat primigènia, pudenta i hu-
mida, la nostra. Anguilejaríem, tot trencant pel Palau de la 
Música, fregant el mercat de Santa Caterina, fins al Forat 
de la Vergonya. Allí ens tocava treure de nou les guitarres. 
Queda’t, queda’t amb mi. Els companys i companyes ens es-
peraven amb candeletes. L’especulació immobiliària al barri 
del Born els treia dels pisos que els seus pares havien llogat i 
mantingut. I nosaltres teníem prèdica. Lletres de protesta. 
D’impotència i condol. El Joan havia rebut la proposta de 
gravar un disc. Havíem quedat amb el productor, acabada 
la marxa i el concert. Estàvem emocionats.

El sol queia. La plaça d’Urquinaona era plena com un ou 
dur, negre de dins. Vam escridassar els assistents a la mani-
festació oficial. Ens passaven a tocar, la primera línia, amb les 
autoritats, l’alcalde, els de la cultura. Tot seguit els antidistur-
bis van rodejar la nostra posició. Vam quedar empresonats, 
al mig de la plaça. Cantàvem i bevíem. L’argentí del colomar 
lligava. I va volar la primera ampolla.

adrià PuJol cruells
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El Joan i jo no era la primera vegada que ens trobàvem en-
mig d’una càrrega. Sabíem que la millor manera d’estalviar-se 
els cops de porra és recular, no pas sortir corrents. Sempre 
que es pugui, s’ha de mirar què fa la policia mentre et retires. 
Tot just ens esfumàvem cap al carrer de Trafalgar que una 
furgoneta dels antiavalots va tallar-nos la sortida. Es va obrir 
i en va sortir un eixam d’escopeters. No n’ha víem vist mai, 
a Barcelona. Aquells vídeos europeus. Per als anarquistes 
estrangers va ser una mena de senyal. La seva coreografia de 
la resistència, de tant com la tenien assajada, era un prodigi 
de la sincronització. Potser era poc acolorida, però pel que fa 
a la precisió dels moviments es deia de tu amb els espectacles 
inaugurals dels Jocs Olímpics, encara vius a la nostra retina.

Els antidisturbis van quedar un moment encantats. Els 
anarquistes llançaven tanques d’obra, llambordes, avança-
ments i retrocessos de línies ben formades van sumir la policia 
en el desconcert. Des de la rereguarda van treure coets de 
les motxilles. Com xiulaven. Entre uns quants van desfalcar 
un senyal de trànsit i el feien servir d’ariet. Arrencada, la 
marquesina del quiosc es convertia en un escut col·lectiu. 
Van calar foc a una muralla de contenidors bolcats. I llavors 
els escopeters van activar-se, es formaven, van disparar. 
Apuntaven als peus de la gent. La por es va escampar. Tret 
dels anarquistes incòlumes, la desbandada era general.

L’argentí del colomar rebia un tret a l’entrecuix. Es va do-
blegar com quan es deixa caure un titella de fils. El Joan i jo 
ens vam parapetar darrere el quiosc. L’olor de la pólvora. Els 
antidisturbis ens envoltaven. Plovien cops de porra. Fum i 
cridòria. Buscàvem la manera de sortir. Sentíem els espetecs, 
xiscles, la tremolor de la plaça. Una bala de goma va impactar 
a la cara del Joan. Ell feia un crit esgarrifós i es desplomava. 
La seva sang em va esquitxar. Se m’ennuvolava la vista. I també 
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vaig anar per terra. La gent ens passava pel damunt. Jo mirava 
el Joan a través d’un bosc de cames. La bota d’un antiavalots 
em va trepitjar amb fúria. El Joan es cargolava de dolor, amb 
les mans a la cara. I vaig veure que quatre policies l’agafaven i 
l’arrossegaven cap a una furgoneta. A ell i a uns quants ferits. 
Una pausa estranya. Aprofitant-me’n, vaig fer voltes sobre mi 
mateix fins a sota un cotxe aparcat. Havíem perdut les nostres 
guitarres.

Amb el Joan ens coneixem de petits. Es pot dir que de tota 
la vida, però no en vam ser conscients fins als tres o quatre 
anys. Feia un dia assolellat. Érem al parc de l’Oreneta. Jugàvem 
al sorral infantil. I sense esperar-nos-ho vam desenterrar un 
colom mort. A mig descompondre’s, una forquilla de costelles 
li sortia del pit. Ens vam quedar mirant-lo, amb l’interès viu 
d’haver trobat un tresor. El Joan era a punt de tocar-lo, la maneta 
irrefrenable, però una mare del parc va agafar el colom amb 
un paper de diari i el va llençar a les escombraries. Després ens 
va demanar que ens rentéssim les mans a la font. Va dir alguna 
cosa contra l’Ajuntament. Si ens en vam sentir, d’importants. 
Hem fet tantes coses plegats.

Els antidisturbis van apallissar força gent. De sota el cotxe 
estant vaig esperar que el tumult s’aigualís. Més endavant em 
van dir que els anarquistes estrangers, són les tàctiques de la 
guerrilla urbana, havien trencat el cordó policial, s’havien fet 
perseguir fins a la Barceloneta i en aquell barri mariner havien 
mort un antiavalots aixafant-li el tòrax amb una barra de ferro. 
D’uns anys cap aquí la repressió ha pujat de temperatura.

Em vaig fregar amb una octavilla per treure’m la sang seca del 
Joan. Era negra nit, matinada, sortia del meu amagatall. Encara 
se sentien algunes sirenes, esmorteïdes pels edificis. Ambulàn-
cies i furgonetes de la policia. Els camions de neteja regaven i els 
operaris escombraven la plaça d’Urquinaona. Sabates, mocadors 
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palestins rebregats, estelles i cordes de guitarra, passamunta-
nyes, envasos i runa. Em feia mal tot. I m’escapolia, protegit 
per les ombres de Ciutat Vella. Em feia l’efecte de rebotar a les 
parets. Esquivava els quatre gats que rondaven a la percaça de 
tuguris. Els captaires m’ignoraven amb la tristesa d’haver-ho vist 
tot. Em cremava el dins. M’assecava. Perdia de vista els relleus. 
Em vaig remullar a la plaça d’Allada Vermell i vaig recuperar 
una mica el posat.

Jo pensava, l’han picat més, a la furgoneta? El Joan mai no 
havia estat un ardit. De lletra i de guitarra, sí. Però a l’hora 
d’encarar-se amb algú, el moment de defensar les posicions, ell 
preferia donar la raó als altres i descansar. Ara compta amb la 
cara rebentada i masegat per armaris d’uniforme. Camí d’enlloc 
suposava, de fet n’estava segur, que l’havien evacuat amb una 
ambulància. El debat i la crítica públics no volien més víctimes 
a mans de la policia. El buròcrata gringo de la Història s’ha 
acabat pontificava des d’un àtic a Manhattan. A flor de vorera 
la policia netejava la ciutat de negres i de ionquis, amb la qual 
cosa, quan el buròcrata sortia a córrer per Central Park, és lògic 
que ho pensés: això sempre més serà com ara. El benestar fa-
brica idees cofoies. Mohammed Atta va perpetrar un atemptat 
a l’altura d’una afirmació tan categòrica com la del buròcrata. I 
el món es va contraure. Tot d’una es va fer petit. El Joan i jo vam 
veure les imatges de les Torres Bessones. Esfondrant-se. Érem 
a la Imperiosa. A la nostra habitació. El Joan tenia l’Elisenda 
amb el cap recolzat a la panxa. Miràvem les notícies al portàtil.

—El món s’ha tornat boig —va dir ella.
—Havia deixat d’estar-ne? —va dir el Joan, sabedor que aque-

lla mena d’enginy verbal el convertia en un poeta audaç.
Jo no volia donar crèdit a les imatges. Els cossos en mi-

niatura que saltaven des d’aquelles alçàries, els avions que 
una vegada i una altra s’incrustaven a la maqueta dels edificis, 
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els vídeos gravats amb el mòbil de les víctimes, volia tancar 
l’ordinador i sortir a passejar. Però el Joan insistia que allò 
era important. La Història no s’havia acabat. En tot cas, Ella 
havia somiat que s’acabava. I el desgavell terrorista volia dir 
que tornava a començar. Durant uns dies no es parlava de res 
més. L’avió de Mohammed Atta havia sortit de les pantalles i 
s’havia clavat als fronts de la gent.

Ara em moc amb una altra colla. Una raça a part. Vivim d’una 
altra manera. No tan diferent de com vivíem a la Imperiosa. Si 
de cas més apartats. Discrets. Al marge del camí gros. Passats 
els anys, som al mateix escaquer, però en una esquerda gairebé 
invisible. Barcelona és una ciutat de la Terra. Dies enllà vam 
saber que el Joan i l’argentí del colomar havien acabat al mateix 
hospital. Avui encara corren pels ambients contestataris, són 
una rèmora tolida, en rebem notícies sovint. De l’Elisenda no. 
La nit de la càrrega, a l’últim vaig passar per sota la tanca del 
parc de la Ciutadella. En aquella hora només hi havia afri-
cans amb menys sostre que futur, dormitant entre esbarzers. 
L’hivernacle, el Parlament de Catalunya, l’església militar, 
els edificis tenien el mutisme que precedeix l’alba, i només 
els bruels i els esgarips de les bestioles del zoo esquinçaven la 
foscúria. No m’hauria costat gaire d’imaginar-me a la jungla. 
Sort de la mitja llum dels fanals de guàrdia. Em transportava 
a la claror de la làmpara de sal que el Joan tapava amb una gasa 
vermella per follar amb l’Elisenda. Ell m’ordenava que em girés, 
es ficaven sota els llençols, però jo aprofitava per admirar-la: 
li pujava la sang als llavis i als pòmuls, se li enrogia el pit. A 
l’Elisenda li agradava que la mirés. M’ho donava a entendre 
quan tenia el Joan a sobre.

Vaig travessar les vies que surten de l’estació de França cap a 
Europa. Atenyia la Barceloneta que el primer raig de sol treia 
el nas, a l’horitzó, abans d’estirar el foc sencer. La Història no 
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era que s’hagués acabat. Es repetia. I jo m’arrossegava. Tu-
mefacte i sense forces em vaig arraulir en un portal fastigós. 
Pigallat de xeringues i de pixums, em preguntava, és prou 
fosc i apartat com perquè no m’hi trobi ningú? El portal d’un 
bloc de pisos amb els balcons tapiats. Un d’aquells edificis 
humils i rònecs que l’especulació convertiria en hotel o, a 
dir veritat, en un rusc d’apartaments turístics. Pels cartells 
dels moviments veïnals vaig saber que n’havien foragitat les 
famílies d’antic. Pels cartells de la constructora vaig saber 
que farien una piscina al terrat. No era prou segur. Per sort 
el portal era forçat. Els drogoaddictes, els sensellar, la deses-
peració trenca cadenats i salta filferros. I em vaig esquitllar 
cap dins. I el sotaescala em va semblar el millor lloc del món 
per desaparèixer. El Joan i jo estàvem fitxats. L’endemà d’una 
càrrega sempre anaven a buscar gent a les cases ocupades. En 
aquella hora ja devien escorcollar la Imperiosa. L’Elisenda.

Em vaig embolicar amb paperots bruts. Sentia el fred. 
Dèbil com un nounat. L’aire de la Barceloneta talla. Em vaig 
apagar. Al refugi. No pas ben bé per la son. Ni per la balda-
dura. Tenia la necessitat d’abstreure’m. I vaig perdre la noció 
del temps, de l’espai i de la meva condició. Al cap de no sé 
quanta estona, hores o dies, m’activava. L’ull de l’Elisenda 
i el testicle de l’argentí del colomar eren al meu davant. De 
vetlla. El neguit que no se’m mengés una rata els havia posat 
en guàrdia. Els meus amics. Els meus germans. No som els 
únics. Sobrevivim. Temps ha.

Al bloc s’hi amaguen altres apèndixs que, com nosaltres, 
formen una Barcelona d’éssers ocults. Fa poc que l’edifici és 
nou de trinca. Hi ha tres apartaments turístics a cada plan-
ta. Lil·liputencs, per norma els ocupen turistes amb ganes 
de gatzara. Nosaltres vivim amagats als sostres falsos, a les 
canonades. Hem après a ser transparents. I d’alguna manera 
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els turistes ens emprenyen però també ens distreuen. Quan 
n’hi ha un, passa de tard en tard, que cau torrat del balcó i 
es trenca la crisma, els de la colla ens esbargim. Els turistes i 
les coses. Orgies. Es disfressen i es maltracten. Vomiten a les 
parets. Es freguen els culs amb les tovalloles. És com viure a 
les bambolines d’un teatre d’esguerrats ambulants.

L’Elisenda havia baixat a la contramanifestació. Volia veu-
re’ns al concert del Forat de la Vergonya. Fer la sorpresa al 
Joan. Dir-li que va, que potser tenir un fill no era una mala 
idea, amb la condició que lloguessin un pis i deixessin la 
Imperiosa. I s’havia trobat amb l’aldarull. Igual que el Joan, 
una bala de goma li havia buidat la còrnia. I l’ull de l’Elisenda, 
com jo, s’havia enforatat i després havia rodat de cantonada 
en cantonada, fins a la Barceloneta. Pel camí havia trobat el 
testicle de l’argentí. Multiplicat per l’hematoma, ell l’havia 
protegida dels gats sense amo. Per fortuna havien acabat al 
mateix catau infecte que jo.

La Història què s’ha d’acabar. Es necessitaria un pet còs-
mic. Si pogués rebobinar, tornar al Joan, si hagués sabut el 
que sé ara. El testicle de l’argentí i l’ull de l’Elisenda no se 
separen gaire. Jo en soc una mica l’espelma, ja m’està bé. No 
em sento sol i no els molesto. Quan es refreguen, de reüll em 
miro el blau de l’Elisenda. Però l’argentí no en té mai prou. 
I l’ull de l’Elisenda hi ha dies que li demana calma. Quietud, 
sospito que per pensar en el Joan. En aquestes ocasions, que 
l’un i l’altre s’emmurrien, el testicle se’n va a fer tabola amb 
les dents dels anarquistes estrangers que pul·lulen pel siste-
ma de refrigeració. Hi va haver un temps que n’arribaven a 
grapats. Ara ja no tantes, perquè Barcelona ha canviat. Ara 
se’ns planten a casa els lòbuls que s’arrenquen els traficants 
quan es barallen. Els manyocs de cabell que es desprenen als 
narcopisos. Les ungles dels arreplegats que, amb la bogeria 
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de l’abstinència, es mosseguen de viu en viu. Des d’ahir que 
tenim tres dits d’un desgraciat que va acabar passat pel matxet 
d’un compatriota al barri del Raval. Som una mutualitat.

A fora és fosc. Mitja nit ja ha fet el seu periple. L’ull de l’Eli-
senda es desempallega del testicle argentí i m’insinua de fer 
un tomb. Tenim les rutes apamades. Segures. I ens desplacem, 
clavegueram a través, fins a la platja. Sortim per una tapadora 
secundària i rodolem sorra enllà, feliços i arrebossats, i ens 
suquem un moment a la llongada, abans de saltironejar pel 
pedruscall de l’espigó del Gas, fins a la punta. Ens agrada la 
salabror. Els pescadors, distrets per la monotonia del hobby i 
pel picar rítmic de les onades, ni de lluny ens imaginen. Ens 
tenen a prop de les neveres, de les capses de cuca viva. Nosal-
tres ens estem quiets. I ens plau veure les pampallugues que 
els locals nocturns fan al mar negrós. La lluminària colossal de 
l’Hotel W. El pas dels creuers, veritables festes majors flotants. 
I l’escombrada cíclica del far de Montjuïc i els feixos del Palau 
Nacional que ratllen el cel. Seguim les llumetes blanques i ver-
melles, intermitents, dels avions a punt d’aterrar al Prat, amb 
el ventre ple dels borratxos que deixaran casa nostra com un 
abocador. Les fogonades d’una Barcelona que ja no ens pertany.

Queda’t amb mi, cantàvem. Bullíem. La Barcelona fi de 
segle era una ciutat de la Terra. Potser sí, que el buròcrata 
tenia raó. M’aclapara un desig. Voldria que l’ull de l’Elisenda 
i jo saltéssim de l’espigó. Ara, aquesta matinada. Vull que 
se’ns endugui el corrent, que ens dipositi en una platja grega. 
Què dic. Massa cossos a la deriva, trobaríem en aquest mar 
nostre que ja no ens en fa sentir part. Morts i moribunds. Vull 
que el corrent se’ns emporti a voltar pel món, i que trobem 
un paratge intocat. Lliure de la fi de la Història i dels seus 
començaments periòdics. Una illa en la qual els testicles, els 
ulls, les ungles i les dents puguem esquivar les porres i les 
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bales i les màfies que estan per venir. Amb l’alegria naïf dels 
conqueridors en direm la Nova Barcelona. I tot això passaria, 
si no fos que la mà del pescador, que busca a les palpentes la 
cervesa falcada al roquissar, troba l’ull de l’Elisenda. L’il·lu-
mina amb el frontal, fa ecs, es miren, i decideix escar l’ham 
amb la troballa. L’ha confosa amb la gelatina d’una pallerida? 
Ens fem l’última llambregada. El pescador tira la canya. I un 
besuc, atret per la novetat, pica, s’enganxa, s’agita, enèrgic 
i platejat, i s’estripa la boca però aconsegueix deslliurar-se. 
I s’emporta el meu amor. El comença a desfer a l’estómac. 
No sé si saltar a l’aigua o si deixar que el sol, no falta gaire 
perquè surti, m’assequi a la pedra d’ara sí, el final.
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