
Sovint me costa prendre decisions. És perquè sóc hipersensible i ho sentot tot interconnectat. 

Tot. Però també perquè les decisions comporten conseqüències. I les conseqüències fan temor. 


Sóc presa de la necessitat de tindre-ho tot controlat. De viure una rutina de plaers i calma. 

D’amollar pendent avall lo seguit de coses que m’esveren del dia a dia i em consumixen l’ésser. 

És com viure hiperexcitat, vigorèxic/a de la constant superació dels teus límits, penjant de 

l’abisme d’una invisible –per a la majoria– complexitat, assetjat de perills de la banal quotidianitat. 


L’ànsia em bloqueja. M’ho tesa tot. La meua salut mental sondrolla. La realitat se percep pitjor. 

Som por; i desemocionalitzats –contents i fotuts– somriem, a punt de morir d’inanició.


MESCLA DEL “LA MENOR BMW 1041” DE JOHANN SEBASTIAN BACH


Mentres, als despatxos s’hi conspira. Es prenen decisions per via d’un poder normalment heretat, 

massa cops auto atorgat, ben sovint il·legítim; rarament decidit per les afectades i afectats. Hom 

s’autoritza a decidir per milions de persones, si no a una mort directa o indirecta, a límits de per 

vida; a translúcids sostres de vidre, en selecció artificial, arbitrària i totalitària; a l’egoisme de 

supervivència de la guerra sorda entre els més i menys privilegiats dels més i menys desposseïts.


En d’altres despatxos, s’hi treballa. Hom prova d’explicar, d’altres de comprendre, també de 

renarrar i recuperar mirades violentades, enterrades entre plom i merda, a cops de llei i humiliació.


I en algun, d’estos despatxos, fins s’hi fa l’amor.


Tanmateix…


T’he tingut en atac d’ansietat, este matí. 


Érem tu i jo, les nostres temors i traumes. I el Mal: l’instint depredador dins de tothom que 

haurem d’aprendre a gestionar, vers una gestió diferent del dolor. 


Plorava, plorava i plorava; i panteixava més. L’estòmac se li escongia, i no per l’efecte del gimnàs. 

L’espatlla se li sacsejava, la boca oberta i tensa, la mandíbula dislocada un parell de centimetrets. 




No puc respirar i se’m bloqueja l’anou del coll. Me tremolen les cames i se’m tensen els peus. 

Segurament romandran teses una setmana si no m’hi faig fregues de cremes, a banys, amb sals. 

Voldria fer-me-les, me cal: de poder fer-m’ho regularment viuria una dècada més del que duraré.


El problema és intentar conciliar la realitat de la vida treballadora i l’ideal de la cultura burgesa, 

esclar. És una dislocació. I la dislocació costa d’identificar-la, perquè per a tu és la normalitat. La 

normalitat existix, clar, però és dislocalitzable, deslocalitzable, multiplicable; desobjectivitzable.


Plores, pos. Portes la samarreta punk dels caps de setmana. I escoltes música. 


MESCLA DEL “CD2.POM” DE POMADA:


"Regalima el meu cor


me'l pensava més fort 


i al final me l'han mort


m'hi han clavat una daga".


"El PC sempre menteix".


"Un bes l'amor declara


la vida em deixava


la mort de cara".


"El PC sempre menteix”.


"Baixava el meu pare


un bes l'amor declara


la vida em deixava


la mort de cara".


