
– Hi ha imatges que són finestres.

És la nit del 4 de març del 2008 a la Universitat Autònoma de Barcelona.

SO DE METRALLETES I EXPLOSIUS

Són una vintena de joves concentrats a terra i picant de mans, i a davant molts policies. 

Els agents duen porres, kevlar, cascs. Fan sons estranys. S’estan quiets, barren el pas.

SONA UN VIOLÍ. ES MANTÉ DURANT EL SEGÜENT PARÀGRAF

– L’hamaca és verda i el cunnilingus lent. Qui regala ho fa amb parsimònia, regalant-se 

enel detall, qui es regala també s’ho gaudeix com muntanyes regalades; ningú sap ben 

béquin títol li escau i els hi és igual. No pensen, sinó que es fan i refan de quan els desfe-

ren.

SO DE METRALLETES I EXPLOSIUS

– Entre l’alumnat assegut a terra i picant de mans hi és la Montserrat Roig, que escriu, lo 

Charlie Parker, que conviu, na Mona Eltahawy, que prescriu, s’Obi Wan Kenobi, que viu i 

deixa viure, i n’Slavoj Zizek que ens embolica la troca tot desfent l’entrellat. Dues són de 

Mallorca, alguna de l’Afganistan, el jedi ve del Priorat i l’Erasmus passava per allà i mira.

TORNA EL VIOLÍ I ES MANTÉ DURANT EL SEGÜENT PARÀGRAF



– Li acarona les natges amb totes dues galtes i el nas. Les hi besa, el just per provocar-

sede forma recíproca un calfred de picardies. Tot són delícies, al país de menjar-nos el 

cony.

EXTRACTE D’UN “TELENOTÍCIES VESPRE” DE TV3 SOBRE LA CÀRREGA DELS MOSSOS D’ESQUA-

DRA CONTRA ESTUDIANTS CONCENTRATS A LA FACULTAT DE LLETRES DE LA UAB A MARÇ 2008.

– La policia fa saltar els ploms. El Mercat compra l’universitat. Els infants s’espanten.Els 

Mossos inicien a carregar. Nobita s’enganxa la cama a l’aparcament de bicicletes en reac-

ció de defensa instintiva i l’hòstia del treballador públic li esquinça l’espatlla. Alhora, a 

n’Hermione Granger li venta una puntada de peu a l’estòmac el professional de la llei.

VEUS DE JOVES QUE CLAMEN “UNIVERSITAT PÚBLICA I DE QUALITAT” I CRITS DE POR.

Reboten, reboten, reboten de les hòsties contra la paret, el precariat, però per a qui tot 

alavida és dur un mur és caramel: i del rebot es fan Súper Marios, Chun-Lis, Crash Bandi-

coots; i enlaire llencen bombes biològiques de marihuana,que les duien preparades per-

si-són-prou-bojos-per, que no poden ser-ho… però.


