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 11 Formigues, termites, abelles...
 13 Arbres caiguts i trinxats i abatuts...
 15 Entre núvols de cartró...
 17 Una llarga caravana...
 19 De la paret sortien monstres...
 21 Una mosca al tassó de la llet...
 23 Les runes d’un temple grec...
 25 Derelictes com nius de termites...
 27 Van demanar al ferrer...
 29 Un home caminava...
 31 Un cop al cap, un tall al coll...
 33 Quan aquell matí...
 35 Sorra i més sorra...
 37 Enmig del camp...
 39 La revolució és sorda...
 41 Un home maleït...
 43 Una casa de nit...
 45 Una mula carregada...
 47 Gronxen els seus cossos...
 49 Era un home llop bo i a l’atur...
 51 Escric paraules d’amor...
 53 He anat a la botiga de delicadeses...
 55 Escoltar la teva veu tendra...
 57 Rere les nostres esquenes...
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 59 Indis pellroges, xamans...
 61 Els herois disparen...
 63 Seguir una línia molt fina...
 65 Diuen que l’ànima pesa...
 67 Plou...
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 77 Alienats i rebutjats i aturats...
 79 Solipsistes incansables...
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Formigues, termites, abelles. Centenars, milers d’homes empe-
sos cap al comellar per una mà invisible que ha decidit apos-
tar-ho tot a una basa. El carnisser que dona la peça de carn a 
la clienta. Un gall sense cap. Els que sobrevisquin a empassar 
fang somiaran amb tornar a casa seva. Però casa seva ja no hi 
és. Ha mudat d’adreça. 
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Arbres caiguts i trinxats i abatuts. Restiput. Al cel es dibuixen 
ulls de foscor i purulentes excrecions. Caminem malgrat tot 
entre la pluja i la por. Una fagina s’esmuny cap als esbarzers de 
la riba. Estem amarats i gelats i els líquens sobre les branques 
mortes de les alzines ens fan pensar que entrem en un bosc 
encantat. Tolles d’aigua cristal·lina. L’aigua xipolleja al nostre 
voltant i nosaltres volem arribar a algun lloc. A algun lloc sec i 
càlid amb els teulats coberts de crespinell blanc.
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Una llarga caravana de cavalls. Pintats amb rodones i estels. 
Sobre ells, homes de pell d’argila, crineres negres plenes de polls, 
destrals de pedra. Casaques blaves ensangonades. Cassigalls 
bigarrats anellant les seves clepses salvatges. Carabasses d’aigua. 
Enmig de la caldera. 
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