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...come on honey, touch me right there; come on 

honey, don't you get scared; come on honey, let 

me get you in the sack; you know The Chase Is 

Better Than The  Catch...  

(Motörhead) 

 

... És el desig del riu, i el llençol, i la brossa. 
És un instint de pàtria. És el desig de l'arbre, 
i del cel, i del cànter, i el pitxer, i l'argila. 
De ser  i ser del tot, plenament: tenir pàtria. 
I una pàtria lliure, i lluminosa, i alta...  
  

(Vicent Andrés Estellés) 
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Intro 
 
“Hi ha una saviesa del seny i una saviesa -més alta- de la follia. 
Per a l'alta vida de l'ànima, el seny solament serveix per a 
decidir quan cal llançar-se a la follia.” 
Ramon Llull, Llibre d’Amic e Amat. 

 
Estem atrapats dins l’Univers, i malgrat que, probablement, és 
infinit, la sola idea de no poder anar enlloc més pot induir a la 
claustrofòbia i a l’ansietat. Hi ha persones lliures que no saben 
que ho són. Hi ha qui no té res i es comporta com un príncep. 
Els occidentals som neguitosos per naturalesa: domestiquem 
cavalls, però inventem motos; descobrim la impremta, però no 
parem fins que convertim els llibres en e-books; mirem els 
ocells i construïm avions; ens donen estatuts, però volem 
constitucions; som fills de l’amor lliure, però ens unim en sagrat 
matrimoni. Ho volem tot.  

En Josep Maria era un marrec de divuit anys, que corria per 
l’Anti i altres caus de la Barcelona preolímpica quan jo passeja-
va les meves vellúries (vint-i-tres, tot un avi) intentant fer 
alguna cosa més a part de l’obsessió per buidar ampolles 
d’Estrella, i descobrir que al final d’una birra solament es troba 
l’esperança de la següent, i així fins a gastar les cinc-centes 
pessetes del cap de setmana, que calia allargar perquè aquí 
encara pocs havien sentit a parlar de les vaques grasses: nosal-
tres, sempre, vedelles escarransides.  

Però bé, això no té més importància que el fet de contextualitzar 
els temps de la nostra coneixença, esbojarrada, molt, molt 
musical (ell venia del heavy, nosaltres del rock basc i de l’ska 
nostrat) i amb vocació de fer alguna cosa més, a part de fer 
enfadar els nostres pares, familiars i mestres. Al cap i a la fi, 
tampoc els hem decebut tant, perquè aquí, tard o d’hora, amb 
una o altra cosa, tothom es col·loca. 
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Ens vam perdre de vista durant la prodigiosa dècada dels 
noranta (pel simple fet de no freqüentar llavors els mateixos 
abeuradors). La principal preocupació, aleshores, era la feina (el 
boom dels “mensakas” acabà amb la crisi postolímpica) i, 
evidentment, les dones. I també no acabar massa sonats ni dins 
del PSC. La meva trajectòria d’intel·lectual eclèctic i bipolar va 
entrar en sincronia amb la seva vocació literària a través dels 
programes radiofònics que jo perpetrava a Ràdio PICA (Classi-
ficat X i El Triangle PICA); d’allà van sorgir els textos que 
publicaríem més endavant. Un pensava que a les llibreries i als 
quioscs solament es venia cultura oficial, dels benpensants, o 
dels enfants terribles d’unes elits imitadores de les darreres 
occidentalades i, com sempre, adoptar, adaptar i emascular el 
que venia de sota, de l’humus, del carrer, dels nens escapolits de 
l’escola, de cervells amb poca paciència per deixar que la 
universitat passi per ells (i, per tant, ells no passaven per ella). 
Tot consignes, modes, temes imposats, ordres en forma 
d’anuncis (quina meravella aquella primera maqueta dels 
Piorreah), actituds apreses dels programes televisius, desinfor-
mació programada per crear opinió pública, i Déu cada cop més 
lluny, més desdibuixat, deixant desemparat el seu ramat, atrapat 
en fórmules matemàtiques, ultrapassat pels avenços científics a 
dues voltes del final... i sense recanvi. En un Univers infinit i 
etern. Paorós. 

Doncs bé, fruit d’aquestes rumiades, i moltíssimes més que vam 
fer plegats -o cadascú per la seva banda-, va néixer el llibret 
autoeditat (fotocòpies plegades i grapades) Serps, destrals i 
moles, de l’any 2002, una teràpia vermífuga i emètica que el va 
deixar més calmat. Era molt divertit veure com es posava negre, 
verd, vermell i lila quan li sortia un recital, i havia de llegir en 
públic. Impagable catarsi on la potència dels versos defensava, 
ferrenya, la crispació del gest i de la veu. 

Però no n’hi hagué prou, i vam repetir experiència amb Taxi 
Writer, revolts i demarratges entre el Besòs i el Llobregat el 
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2005, quan vaig sortir del sanatori per segona vegada. Es 
tractava del clàssic llibre de taxista, ple de consells per als 
passatgers, amb veritats com castells, i més sentiment que un 
colobrot sudamericà.  Tant aquest com el primer, uns llibres 
dels quals encara se’n parla amb facúndia, sobre tot ell i jo. 
Introbables, incunables. En el mercat negre (el de Sant Antoni) 
es poden arribar a demanar preus astronàutics. Per demanar, que 
no quedi. 

Val a dir, però, que aquestes no van ser les primeres edicions de 
textos del Josep Maria Fusté. No. El primer va sortir al carrer de 
la mà d’Ediciones Sin Retorno amb un títol un pèl desencisat, 
escèptic i dubitatiu: Què voleu que us digui! També ha assolit el 
nivell de llibre de culte. Cap d’ells es pot trobar en els catàlegs 
de la Biblioteca de Catalunya, perquè som així, però hi haurien 
de ser.  

Respecte al llibre que ara teniu a les mans encara us diré tres o 
quatre coses. La primera, que es tracta de poemes i d’aforismes 
ordenats cronològicament, i van des de l’any 2005 fins al mes 
de maig d’enguany (2013). Si ens fixem en la quantitat de lletra 
produïda en aquest segment de vuit anys deduïm que: a) en 
Josep Maria escrigué poc, molt poquet, des del seu darrer llibre 
taximètric fins que la representació artística de la vida va anar 
deixant pas a... la vida mateixa. A finals del 2008 s’inserí en 
l’existència de la seva estimada i venerada Montse, amb qui es 
casà tres onzes de setembre més tard. És el 2009 quan es 
comença a treure la son de les orelles i, potser més rumiador, 
filosòfic i buscaraons que de costum, emprèn la via de l’afo-
risme per concentrar opinions, fòbies i crítiques, a part d’uns 
poemes cada cop més ben acabats. Uns versos on el crit es fa 
rodó i esdevé musical, sorgit de les regions més èpiques i 
líriques del seu cap de trons, sempre bullint, embullat i bullan-
gaire. 
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No hi cerquéssiu, però, la lliçó d’un mestre. Relativament jove, 
en Josep Maria conserva l’actitud rebel i insubmissa dels seus 
anys daurats. Però madurar no ha enronegat la seva galeria de 
monstres i passions. Ans al contrari. Catalanista des que cagava 
les calces, els darrers anys estan portant una enorme accelera-
ció, inesperada, insospitada, gairebé encabritada. Aquelles 
bromes de l’Estatut del president Maragall, aquelles respostes 
enjogassades del Tribunal constitucional espanyol, ens han 
posat al coet gairebé a empentes i rodolons. Aquella manifesta-
ció del 10 de juliol de 2010 ens empenyé, a milions de catalans, 
vers la rampa de llançament. I així van passant els dies i els 
esdeveniments, com un curós i llarg –per a alguns massa llarg i 
massa curós- compte enrere. I això ha marcat de dalt a baix els 
escrits dels darrers anys d’en Josep Maria. Amb la insistència 
obsessiva de qui veu justificats els forassenyats somnis de 
joventut. La decepció dóna pas a l’esperança, potser també al 
neguit, però hi ha lluita. I hi ha amor. 

Perquè, a última hora, què en farem de la llibertat si no esti-
mem? És més, quina llibertat podem aconseguir dins i fora de la 
nostra pell, si no estimem? Si no ens estimem. El meu amic 
Josep Maria, que és un heroi, ha lluitat i lluita cada dia per 
mantenir unides totes les seves cèl·lules al voltant del cor. Jo, 
que l’he vist patir la solitud i l’exili en la seva carn, li he llegit i 
editat les paraules, que són un exemple de constància, de 
fermesa, d’irreductibilitat davant la buidor que de vegades 
percebem del món. I vull que quedin entre tots vosaltres, 
lectors, com a testimoni d’afany de superació a partir del 
pensament i de la crítica, però, sobre tot, per la sinceritat i la 
determinació d’aquests nous almogàvers que, amb raons, i amb 
una mica de sort, portaran més llibertat i més plenitud a la 
nostra estimada terra. 

Després de la passió i de la crucifixió ve la resurrecció. Ho 
sabeu de sobres.  
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Nota biogràfica 

Josep Maria Fusté i Balanzó va néixer el 18 de juliol (data 
memorable) de 1969, però el seu pare adoptiu, català d’arrels 
carlines, l’inscrigué com nascut el dia 19, commemorant així, 
sense voler-ho, l’aixecament anarquista que feu fracassar a 
Catalunya l’alzamiento. Els seus primers anys de vida transcor-
regueren sense novetat fins que els seus pares es van separar, i 
va entrar en combat una segona mare (o tercera), que li propor-
cionà germans i mil i una raons, fins que el va facturar a casa la 
mare precedent en plena adolescència testosterònica i ja viciada 
per l’esverament anglosaxó per excel·lència: el rock and roll. El 
seu periple escolar no fou menys sinuós que els afers materní-
vols: de la molt catalanista escola Orlandai de Sarrià va passar 
al col·legi Alpe de la Garriga (una mena de reformatori per a 
barcelonins esgarriats). El motiu: evitar el contagi marxista de 
l’escola dels kumbaiàs. Després de dos anys passà al S.I.L Lleó 
XIII, un cole en sintonia amb el Movimiento, continuant així un 
periple educatiu pendular que el va deixar despendolat del tot i 
el van expulsar. Desesperat, el pobre senyor Fusté, que ja no 
sabia quina mena de munició utilitzar amb el perla del seu fillot, 
l’emmenà cap al santuari del Collell, al Pla de l’Estany, per 
veure si l’església catalana podia adreçar el que no havia pogut 
endreçar la Companyia de Jesús. Fou el moment escollit pel 
Josep Maria per iniciar-se en els moviments secessionistes a 
través de l’MDT, militant en el qual fou detingut l’11 de 
setembre de  1987 per cometre actes vandàlics de guerrilla 
urbana. Va passar divuit dies entre reixes, des d’on va aprovar 
el seu examen de selectivitat per entrar a la Universitat. El seu 
pas per la Facultat de Filologia catalana fou fugaç: la pressió 
dels pares es desinflà davant el requeriment per fer el servei 
militar, una oportunitat que ell no va desaprofitar per seguir la 
seva formació humana, aquesta volta amb armament de debò i 
tàctiques militars explicades per professionals, a Cadis. 
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En Josep Maria és un lector empedreït i va devorant, com tot 
jove de la seva època, la literatura estrangera adreçada al jovent 
i a l’entreteniment. No seria fins entrada la dècada dels noranta 
que començà a alimentar la seva curiositat amb autors més 
anormals com Nietzsche, Charles Bukowski, Dostoievski, Vian, 
Céline i altres fins arribar, per via inversa, al descobriment dels 
autors antics grecs i llatins, que han estat durant molts segles el 
fonament del nostre imaginari literari i mental. Com tants 
catalans, ha hagut de vèncer, amb un gran esforç d’afirmació, 
l’autoflagel·lació induïda des de l’exterior per arribar a ficar mà 
als nostres propis clàssics. 

Provocador a tort i a dret, rebel amb causa, no se n’està de 
despullar i esquinçar acuradament els arguments d’aquells que 
mantenen el poder polític i econòmic a través de l’ètica del 
lucre i de la desigualtat. Però potser encara tritura més acura-
dament les arnades raons de l’exesquerra, que no havent aportat 
més que un model socialdemocràtic impossible en un estat 
històricament en mans dels més lladres, veu avui ressorgir, a 
cop de crisi, la vella imatge esparracada de les revolucions 
marxistes i llibertàries. Despullat enmig d’una cruïlla sense 
indicadors, com tots nosaltres, en Josep Maria s’aferra a les 
causes que considera més nobles ara i sempre: l’amor, la bellesa 
i la llibertat. 

 

Fèlix Villagrasa, juny de 2013 
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VIURE 
 
És pels vius que hem de viure! 
pels morts les flors pansides... 
els records entre els xiprers reposen 
mentre el sol ufanós la finestra ens obre. 
 
És pels vius que hem de viure! 
 
Aixequeu-vos covardes sangoneres 
i ompliu el cor de sempiterna vida! 
És estimant que hom lluita 
i bregant que hom aprèn a estimar... 
 
I ben lluny a les altives muntanyes... 
I enllà a la mar agombolats per les ones... 
 
És pels vius que hem de viure! 
I alçar-nos, guerrers!, d’esperit de joia. 
 
 

 22 d’abril del 2005. 
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SE’M DÓNA L’ABSURD, NENA! 
 
 Sóc Mary Poppins, 
 el Paraigua! 
 aixopluc del món carrincló... 
 
 Somriures i llàgrimes, 
 floretes i putes barates. 
 
 Se’m dóna l’absurd, nena! 
 
 Croac, croac, feia la granota... 
 Muuu... de merda de vaca hom empudega la terra. 
  
 Se’m dóna l’absurd, nena, 
 i tones de desencís i desolació. 
 
 La nostra ràbia contra els Imperis és tan sols  
 la impotència de no poder-los heure.  
 
 La nostra ofuscada fe en la castedat 
 és potser la frustració de no ésser prou cardats; 
 com putes barates d’amor i luxúria... 
 
 Com tardorenques fulles ens anem consumint, 
 agafant el color bru de la merda 
 i unint-nos al sòl en comunió. 
 
 Kick out the Jams! 
 Feu-vos fotre plens de Gràcia Divina. 
 
 I si fóssiu tan sols una unça de la intel·ligència 
 UNIVERSAL, 
 us n’adonaríeu 
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 que acabaré follant-me l’escura xemeneies... 
 
 Oh, oh, oh, thunder road... 
 

  
21 de Maig del 2005. 
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2006 
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 ELS HOMES BONS MAI FOLLEN 
 
 Sóc un Déu de pa sucat amb oli; 
 Posidó déu dels vents: 
 perquè, perquè? 
 els homes bons mai follen! 
 
 Goita-les 
 fermoses donzelles, 
 goita-les, 
 els seus pits d’altivesa; 
 escriuen, escriuen... 
 pàgines d’insondable bellesa. 
 
 Sóc un coi de Déu, 
 un Déu de pa sucat amb oli. 
 
 Els trens  
 grimpant les altes muntanyes; 
 els homes bons en un racó, 
 els trens grimpadors, 
 poms i poms d’oloroses roses. 
  
 Collons! 
 Els homes bons mai follen! 
 
 Perquè? Oh Déu dels déus! 
 perquè, els homes bons mai follen? 
 
   

 7 de Maig del 2006. 
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2007 
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COM UN OCELL 
 
És com un ocell que hom vola... 
perseguint la suau flaire de llibertat 
que occeix l'ÉSSER POLÍTIC. 
 
Oh sí, hom l'ha de matar,  
colgar per sempre, 
MALEÏT SIA! 
 
Doncs com poden refulgir els estels 
en la negra nit 
si com un destorb s'entesta en EXISTIR? 
 

12 d'abril del 2007 
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A MI M'AGRADA 
 
 A mi m'agrada la guerra... 
 i els camps de batalla sanguinolents. 
 
 Cadàvers que s'amunteguen 
 damunt la terra devastada... 
 terra cremada i rius de sang rogenca...; 
 el negre grandiós com les muntanyes que guaiten... 
 que guipen la idiotesa dels homes; 
 el sigil·lós sospir de l'absurd... 
 

19 d'agost del 2007 
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2008 
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PER TU 
 
Potser si haguessin mars verdes, 
serien els teus ulls que es gronxen... 
com maragdes; 
i l'escuma 
com l'amor assolit en nits 
càlides, 
en nits d'estels cantaires... 
que plouen vigorosos... 
 
I potser si ens abracéssim 
fent-nos l'amor joiosos; 
potser de tan verds 
els teus ulls esclatarien; 
escampant l'amor, 
nineta... 
com la mar escampa la calma... 
 
I la muntanya 
de tant verda m'enamora; 
i de tan altiva a la follia em porta... 
com em portes tu, 
tan dolça... 
com llisco per la blanca neu... 
d'hiverns freds buscant el teu cos, 
nu, que m'escalfi, 
m'entendreixi... 
buscant les teves carícies, 
la teva veu de mel... 
que apaivagui la meva ànima, 
que turmentada esclata... 
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I potser sí, potser això sigui efímer; 
mes tan se val amada; 
perquè ho vam viure, 
ho vam viure, sí! 
 
Doncs els teus ulls nineta, 
els teus ulls verds que escruten hi eren... 
 

23 de setembre del 2008 
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EL PIRATA 

sallant la mar... com un valent pirata... cerca sa prin-

cesa, rebuig d'or i plata... 

i infla ses veles, l'imponent i majestuós vaixell; amb 

sa calavera inflada, navegant contra corrent... 

8 de novembre del 2008. 
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ÉS UN BON MOMENT 
 
és un bon moment, princesa... 
és un bon moment per fer-nos l'amor; 
i anar, ambdós, segurs per la vida 
i en qualque foguera cercar-nos redós... 
 

i veig els teus ulls, verds, 
que ma vida il·luminen 
i aquells besos tendres 
que no vull exhaurir; 
i penso, Déu meu, que n’és de complicada, la vida! 
però la lluita s'ho val, 
no tinguis cap dubte... 
 

i aquí em tens, 
oferint-te'm; 
i sóc, 
i vull,  
i et vull... 
 

quins ulls els teus que em captiven! 
 

i és com la mar, que les ones em gronxen; 
i és com el cim que per sa neu llisco... 
i és el firmament, 
tant curull d'estrelles que brillen; 
com els teus ulls d'espurnes i profund sentir... 
 

i si hi fossis? 
i si hi fos? 
els teus llavis, princesa, aniria a buscar; 
i en els teus ulls, bonica, voldria nedar... 
 

15 de novembre del 2008  
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MISÈRIA 
 
S'oculten sempre, 
rostres miserables; 
rostres d'enaltida covardia; 
rostres porucs, 
d'enèsima traïdoria! 
 
Rere les finestres, 
persianes com ulls que s'acluquen, 
adormits; 
anestèsia sempiterna... 
 
Són ells, 
som naltros, 
sou valtros! 
 
Quins temps que corren 
de misèria i covardia! 
 
Què passa, que por us fa el viure? 
 
Temor a les ones embravides, 
temor a les muntanyes que s'enfilen; 
a les planes, 
les idees, 
els actes; 
por dels passos, 
de les llargues camades... 
por que es delega, 
por que s'oculta... 
 
Por, SAGRADA HIPOCRESIA! 
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Por de l'amor, 
por del compromís, 
por de la lluita, 
por i desencís... 
 
Por que gasta,  
por que frustra, 
por de ser lliures, 
por d’estimar... 
 
Quins temps que corren 
de misèria i covardia! 
 

15 de desembre del 2008 
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2009 
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DEIXA'T 
 

Deixa't gronxar, bonica... 
deixa que les ones ens duguin cap a la riba... 
mentre amaren els nostres cossos i llur nuesa... 
 
I guaita la lluna, princesa, 
rodona i fadrina, 
rodona i bonica... 
i el vol senzill de les gavines a l'alba 
mentre el sol, rogenc, despunta... 
 
Deixa't gronxar, bonica. 
deixa que les ones ens duguin cap a la riba... 
 
I guaita els vaixells i llurs veles inflades: 
com els cors de l'amor, princesa, 
com el cor que l'amor, el teu amor, 
nineta, 
em desperta... 
 
Deixa't gronxar, bonica... 
deixa que les ones ens duguin cap a la riba... 
 

11 de gener del 2009. 
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AL REIALME FANTÀSTIC DE DÉU... 
 
si veiessis d'entre els núvols estant, 
espieta de ma ànima; 
si poguessis contemplar com bull, 
com frisa, 
passió que em duu cap el teu cos... 
nu,  
alegria nua d'amor que hom dóna, 
d'amor que hom rep, 
d'amor que passa, 
voleia, 
construeix altius buildings joiosos... 
 
si veiessis ma ànima, estimada, 
sabries on som, on tot passa: 
al reialme fantàstic de Déu... 
 
on els núvols són blancs i tendres de cotó fluix 
i els somriures s'allargassen en el temps que corre 
preciós i lliure... 
 
¿i què és Déu sinó entendre 
que aquest mai pot ser 
construccions estrictes? 
¿què és Déu sinó la veritat que és lliure; 
aqueixa que és buida de dogmes i normatives? 
¿què és Déu, nineta, sinó la vida mateixa? 
 
i això és per tu que em reps amb la teva innocent i 
pura gosadia, 
i això és per tu, amor, 
com un ram d'oloroses roses 
que en la serena blancor del teu cos nu reposen... 
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i quan hi ets hi penso... 
i quan no hi ets, el pensament en tu construeixo... 
 
i records de tendres besades, 
de dolces carícies; 
records que són anhels de tornar-hi, 
de ser amb tu, 
de bastir amb tu... 
 
¿voldràs acompanyar-me, amor, 
voldràs anar-hi junts entre núvols 
i llunes i estrelles? 
 
doncs sí, aquest és el preciós present de la vida: 
tu ets el preciós regal de ma vida! 
 
com al fantàstic reialme de Déu! 
 
som-hi? 
 

 8 de febrer del 2009. 
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TAIDA 
 
És la mort que freds ens deixa... 
i tu, bonica, romans al record pregon d'infinits somriures... 
 
I és la mort que tan freds ens deixa... 
 
És la mort que injusta arriba; 
Taida, amiga meva, 
romans, profunda, aquí dintre. 
 
Hi ets, et sento, 
recordo els nostres riures... 
 
No puc seguir, bonica; 
què ha passat, princesa? 
 
Mort, mala puta, com has gosat? 
¿Com pots arrabassar allò tan preuat; 
com pots, destructiva, 
com pots de la bondat fer-ne cendra? 
 
És la mort que freds ens deixa... 
i al firmament preciosa estrella que miro: 
ets tu preciosa; 
és tot allò que vàrem viure... 
és aquell record que porto joiós, amiga... 
 
És la mort que freds ens deixa... 
però el cavall que muntes, lliure... 
hi és i et porta; 
el cavall de rock, 
de viure... 
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I allà hi eres impertorbable birra, 
reflectint els teus ulls, Taida, 
els teus ulls i llurs guspires; 
perquè vivies, 
perquè senties; 
perquè eres bondat, 
i riure, 
i somriure... 
 
T'estimo bonica. 
 

25 de febrer del 2009. 
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BARRUFETA 
 
és, barrufeta meva... 
quan la pluja cau... 
torrencialment... 
que enyoro els teus ulls, bonica... 
i la teva parla, dolça i sensual... 
 
és quan,  torrencialment... 
els meus sentiments s’esveren... 
i  anhelo dels teus llavis 
tendres besades... 
 
i aquell cos teu, nu, que en rebre’m em calma... 
 

17 de juliol del 2009. 
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  [2009] 
 

-Si la veritat aparegués ens quedaríem tan sols que hauríem 
de menester companyia... l'absurd és la més profunda de les 
veritats! 
 
-La bogeria és la més irredempta de les utopies! 
 
-Quan un règim (com aquesta democràcia) no dóna cap 
sortida als qui suposadament delinqueixen, es torna un 
règim dictatorial. I no valen excuses! 
 
-La seva impotència i incapacitat per al bon govern els torna 
feixistoides. 
 

-El penis és l'escopeta de balins més perfecte que mai s'hagi 
inventat. 
 
-Estimar és ferm, enamorar-se és hipòcrita i traïdor. 
 

-Sols ens enamorem de la idea; mai de la cosa. 
 

-Els ignorants i els covards sempre parlen de la seva llibertat 
quan es tracta de reprimir-nos allò que més ens omple i 
més feliços ens fa. 
 

-Jo no crec en el dret del conservadurisme a perpetuar-se 
en contra dels altres. 
 
-Fins que no ens adonem que “la classe treballadora” no 
existeix no hi ha revolució possible. L’autèntica lluita no és 
la reforma o el canvi d’economia; sinó l’abolició de la 
mateixa; o tan mateix la seva reducció a la mínima expressió 
possible. Però això és una bestiesa; de tota manera ha estat 
dita i en deixo constància. 
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-“No celebreu encara la derrota; malgrat que el món s’alçà i 
derrotà el bastard, la gossa que el va parir està en zel 
encara..” (Bertold Brecht) 
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2010 
  



44 
 

  



45 
 

Si sortís el sol... 
 
I el sol sortí, 
mare meva! 
per fer-nos suar la cansalada. 
Mentre, les nenes dauraven ses sines i nosaltres ens 
matàvem a palles. 
 
Però encara, en els meus records perduts en litres d'o-
blit, 
guardo la meva kalàshnikov rovellada, 
prest per occir-vos d'amor. 
 
Ahhh... L'orgasme s'allargassa... 
  



46 
 

Spain no more 
 
Oh, no, no, no! 
Spain no more! 
 
300 anys d’ocupació, 
Nacionalisme fastigós... 
 
I en veure aquells pollancres a Gósol estant... 
i aquelles praderies verdes, 
i muntanyes de neu colgades, 
és ma ànima que sent: 
fora l’ocupant! 
 
Nacionalisme fastigós! 
 
Oh, no, no, no! 
Spain no more! 
 
I remenen la pilota a sou d’usurpadors 
que s’atorguen títols falsos, nacionalisme fastigós... 
 
I quan veig aquells pollancres i aquells munts de neu 
colgats; 
i aquelles praderies ufanes, i aquell cel  tant blau... 
és ma ànima neta que crida: 
Fora l’ocupant! 
Visca la Terra per sempre, 
Nacionalisme fastigós. 
 

21 de juliol del 2010. 
 

 



47 
 

Onomàstiques i esvàstiques 
 
Onomàstiques i esvàstiques; 
onomatopeies siderals... 
animals cardant-se palles, caram! 
espantant l’aviram. 
 
Voleu l’absurd? 
preneu i beveu-ne tots 
que és el calze, 
la meva sang... 
allò que us donarà força, 
ai caram! 
 
Sang fluent, 
sang que brolla de deus recòndites 
però que mai arriba al riu... 
 
El riu Groc, el mar Roig, l’aigua és blava al Llobregat... 
 
Blava? Ai las! 
 
Onomàstiques i esvàstiques; 
Onomatopeies siderals... 
animals cardant-se palles, caram!  
espantant l’aviram. 
 

22 de juliol del 2010. 
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[2010] 
 

-Sols conec un negre que volgués tornar-se blanc. I tots 
sabeu com va acabar. En canvi, tota aquesta patuleia de 
blancs estúpids frissen per tornar-se negres. 
 
-Qui era en Samaranch? Un catalanet compta-pessetes titella 
de Franco; com tants catalanets compta-pessetes i servils. 
 
-Alça’t i torna’t a alçar fins que els anyells esdevinguin lleons. 
 
-“Estat, Església i tot allò que es basa en mentides està al 
servei dels predicadors de la mort.” (Friedrich Nietzsche). 
 
-Com va dir en Joan Fuster, jo no sóc nacionalista, m' obli-
guen a ser-ho! El gloriós dia de la independència despenjaré 
totes les banderes i esdevindré el més furibund antipatriota 
que hagi parit mare. 
 
-Mirin senyors, jo quan era petit i anava de colònies a França 
feia una cosa molt simptomàtica. Quan jugàvem a futbol 
entre els nanos fèiem, com és de suposar, dos equips: el que 
representava a França i el que representava la petita colònia 
"espanyola" de nanos que havíem anat a aprendre francès. 
Sabeu amb qui jugava, jo? Amb els francesos! 
I amb els anys vaig aprendre que els francesos no eren pas 
millor que els espanyols en l'art d'occir pobles; probable-
ment eren, i són, molt més sofisticats. Però en aquell 
moment i, instintivament, Espanya, en la meva ment de nen, 
era quelcom que em molestava, quelcom ridícul i angoixós 
que m'aclaparava. I jo volia integrar-me, integrar-me en el 
món civilitzat, no en aquell (i aquest) món ridícul, caspós i 
secularment retardat amb el qual em feien combregar per 
força. 
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 Respecto molt totes aquestes actituds de reconciliació amb 
Espanya que des de totes les tribunes mediàtiques apareixen 
i es debaten; però; realment podem conciliar-nos amb algú 
que no ens vol ni ens respecta? I com podem reconciliar-
nos-hi si encara (des de part catalana) no ens hi hem barallat 
prou contundentment? No és, la nostra, una actitud mesella i 
estulta? No estarem repetint el comportament de l'oncle 
Tom? No ens estarem avançant proposant la reconciliació 
amb Espanya? 
 El que realment penso és que el nostre problema amb 
Espanya és superficialment polític i pregonament psicològic. 
Repetim l'esquema de l'apallissat que adora el seu apallissa-
dor. Vivim immersos en una mena de síndrome d'Estocolm 
gegantina de què ens costa molt guarir-nos-en.  
Gràcies. Atentament. 

 
-Solament sols serem lliures. 

 
-“La llei no té res a veure amb les necessitats humanes; és 
una estafa perpetrada per un sindicat de paràsits.” (Henry 
Miller) 

 
-El que no entenen aquests socialfeixistes del PP, Ciutadans i 
sectors del PSC és que el castellà no és ni ha estat mai 
llengua pròpia a Catalunya; més aviat ha esdevingut pròpia 
per la força de la imposició armada, estatal i de l'Imperi de la 
"seva llei". 

 
-Mentre el Barça vagi guanyant lligues i trofeus anirem 
oblidant-nos del que és una necessitat peremptòria  
d'higiene política: desfer-nos d'Espanya. Sóc del Barça però 
sacrificaria que ho perdés tot (fins i tot que baixés a segona) 
en pro de la nostra Independència. El Barça canalitza les 
nostres frustracions com a poble i fa oblidar la nostra 
vertadera lluita. 
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-Mireu nois, no hi ha un règim anterior o franquista i actual o 
democràtic; sols hi ha un règim: Espanya! 

 
-Si no us haguéssiu cregut, amb aquesta arrogància i enveja, 
que podíeu guanyar el Barça potser el resultat seria un altre. 
Ja fa temps que Catalunya li demana a l'espanyol (com al 
PSC) que es defineixi: és un equip català o no ho és? I si ho 
és, ha de depurar un munt de coses. 

 
-Un home que es penedeix dels seus pecats és més Sant que 
un que no ha pecat mai. 

 
-Vosaltres, els psoesocialistes que, en teoria, hauríeu de ser 
al capdavant del progrés us enroqueu en postures antiinde-
pendentistes ultraconservadores. Si tinguéssiu la més mínima 
perspectiva històrica, la més mínima visió de futur us 
adonaríeu que el progrés de Catalunya només pot passar per 
la seva independència. Deixeu de dir als "xarnegos" que mai 
no seran catalans i que això de Catalunya és cosa de la 
burgesia. Tingueu una mica de rigor històric i admeteu que 
fou, precisament, la burgesia (amb la il·lustració) qui retornà 
l'orgull al poble massacrat per l'Estat absolutista. Un Estat, la 
mentalitat del qual jamai fou abandonada per l'Estat 
espanyol, últim bastió integrista d'occident. 
 
-Viure en català no és millor però és més agradable. 
 
-Sí, l’ETA ha mort mil persones; però l'Estat espanyol n'ha 
mort, empresonat i torturat molts més en nom de la Unidad 
de Espanya. I que jo sàpiga cap tribunal a prohibit la Unidad 
de Espanya. Que n´és de cínic el poder! 
 
- “Prefereixo les tenebres de roïnes veritats a l'engany que 
ens gratifica.” (Puixkin)  
 
-Estalviar hauria de ser una estratègia i no un fi en sí mateix. 
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2011 
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PER NA BARRUFI 
 

Ets una Barrufi, Barrufi eixerideta, 
rutilant nineta dels meus ulls  
que em traces camins i dreceres per la vida 
encara que jo estigui fet un embull. 

 
25 de desembre del 2011 
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[2011] 
 

-El que no entenen aquests dats pel cul d'espanyolistes; 
aquests paternalistes i condescendents espanyolistes, és que 
no és per l'economia que no volem ser espanyols sinó, i mira 
que n'és de senzill i pràctic: és perquè no som espanyols que 
no volem que ens hi obliguin! 

 
-No creieu, companys, que ja és hora que madurem i fem un 
pas endavant? Ja som grans! A mi m'agrada el Barça, però no 
és més que una cortina de fum per desviar la nostra atenció, 
per fer-nos oblidar que l'objectiu principal que tenim com a 
poble és assolir la independència del nostre país. Ja està bé 
que botiflers i renegats s'escudin rere el Barça per tapar les 
seves vergonyes. Catalunya ha d'avançar endavant i a voltes 
tinc la sensació que el Barça impedeix que aquest país 
maduri políticament per sempre i deixi de genuflexionar-se i 
retre homenatge a l'omnipresent i sempre caduc Imperi 
Espanyol. Visca el Barça i Visca Catalunya Lliure! 
 
-O els catalans ens apartem del marasme espanyol o 
acabarem rebent com de costum... ja sé que el nostre 
subconscient tòtil i el nostre cor mesell ens apropen cap a 
ella; però creieu-me, Espanya és un problema en si mateixa, 
és una parella neuròtica que ens acabarà arrossegant cap al 
fons profund de la inòpia. En el fons estic content que tants 
indignats hagin sortit al carrer, però el meu cervell té por que 
això acabi espanyolitzant-nos més i destruint-nos com a 
poble. 
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-L'autèntic gir revolucionari d'esquerra seria declarar la 
Confederació Ibèrica. Tota la resta no són més que minúcies 
amb tuf reaccionari. 
 
-L’economicisme és el refugi dels mediocres. 
 
-Us fa por la política i la política s'aprofita de la vostra por 
per esclafar-vos la identitat. Sortiu al carrer i oblideu-vos dels 
vells poetes en un esclat de poesia i d’espontaneïtat. 
 
-Quan els opressors parlen de respecte i tolerància volen 
perpetuar la seva opressió; quan ho fan els oprimits parlen 
de justificar la seva covardia... 
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2012 
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RACISTA 
 

Racista de les espanyes... 

racista fins les entranyes, 

racista a l'inrevés... m'agraden els berbers, 

m'agraden els etarres, m'agraden els bandarres... 

i mentre elucubro bombes somio albes zulú... 

 

Racista a l'inrevés, 

racista fins les entranyes: 

no m'agraden els blancs, no m'agraden els tolerants... 

no, no m'agraden...! 

elucubro bombes, racista fins al final. 

 

Com m'agraden aquelles negres, aquell soul tan sexual... 

com m'agraden, uf com les somio...  

 

M'agraden els negres catalans! 

 

 23 de juny del 2012 
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IMPERI 
 

Jo sols recordo... 
joiós i alegre els dies de l'Armada invencible... 
 
els dies aquells en què la brava mar afonà  
la prepotència i xuleria eternes  
d'aquells que creien ser tot i no tenien el pes ètic 
més gran que el pes corporal d'una formiga... 
 
I aquella formiga, amiga i valerosa...  
derrotà l'infame Imperi espanyol... 
 
allà on el sol mai no es va pondre perquè el sol  
jamai va néixer 
 

21 de juliol del 2012 
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L’HIVERN 
 

M'agrada l'hivern que amaga les panxes... 

que entre flassades colga munts de recances. 

 

M'agrada l'hivern, la breu esperança... 

M'agrada sí, m'agrada 

sobretot quan matina aquella rosada... 

humida, gelada... 

aquell gebre que tot ho pentina... 

 

M'agrada l'hivern, hipòcrita és la calda! 

 

M'agrada senyors, m'agrada que escalfa... 

 

25 de juliol del 2012 
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OMBRES 
 

Es mouen les ombres... 
avancen els cotxes... 
semàfors s’engeguen 
apaivaguen els nervis... 
 

31 de juliol del 2012 
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NO M’AGRADA 
 

No m’agrada la gent, 
ofegar-me prefereixo en litres d’aiguardent... 
i veig aquell sol impetuós que matina 
mentre carreteres i rondes recorro 
quan despunta el dia, silent... 
 
No m’agrada la gent! 
Sobretot aquella que s’arrossega empesa pel vent... 
És falsa, convencional, mentidera, 
hipòcrita, indecent... 
 
 

9 d’agost del 2012 
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MORT 
 
Oh Mort intrèpida ramera! de la desídia n’ets 
l’encimbellada princesa; regnes a les tenebres, 
de l’aquiescència, en fas bandera... 
 
Oh Mort, llunàtica, erràtica, nauseabunda meretriu... 
Deixa que passi la vida alegre i combativa! 
 
I aquelles clavegueres d’indecència i de traïció, 
oh Mort tu n’ets la mesquina abanderada de 
l’oprobi. 
 
Oh Mort intrèpida ramera! 
de la falsedat i l’engany en fas ferma trinxera... 
 

29 d’agost del 2012 
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POTSER 
 

Potser l'amor s'aparegui rere les finestres... 
potser a les tenebres s'ofereixin formoses fembres... 
potser pels penya-segats caiguin idees pètries... 
potser la pell de brau sigui una "vaca cega"... 
potser kalàshnikov símbol de llibertat... 
potser sí, potser no... potser també... 
 
Proclames incendiàries, 
violència a dins de la pantalla... 
aquella fascinació pueril... 
aquell roig inclement...  
Aquell crit agut de llibertat, 
aquell crit ronc de llibertat... 
 
Hi vaig ser i ho vaig veure: 
vaig veure la humiliació que infringeixen llengües 
dites cultes, 
vaig sentir el desencís i vaig amagar el plor... 
vaig veure mans alçades i arguments  
de la ignorància... 
i potser aquelles tenebres que són negres  
per definició... 
i també aquell fusell que rebutja l'agressió... 
 
Vaig veure els tancs brandant la imposició, 
vaig sentir la por, l'amenaça i la fredor... 
i aquells rostres de governants, 
representants del poble, adulterats... 
els seus rostres petris, freds i mentiders... 
aquelles paraules que tergiversen el sentit de la raó... 
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Vaig veure la ignorància alçant-se desvergonyida... 
Vaig veure, vaig sentir, vaig patir... 
 
I em vaig alçar ferm segur de combatre la desraó... 
 
Finalment els rostres petris van tornar-se tristos; 
i aquella mentida impune es posà d'esquena  
a la llibertat... 
 
i fugí avergonyida... 
i les tenebres es transformaren en llum 
i els fusells ja fumejaven... 
i el poble cofoi celebrava la conquerida llibertat. 
 

22 de setembre del 2012. 
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POESIA AUTOMÀTICA 
 

Ets un crític acrític i hipercrític fet de metacrilat. 
 
Agafes margarides al vol desvetllat com un mussol. 
 
Ets la trinxera de fang i aigües somes; 
ets un robot d'òxid i rovell...  
 
tan jove, tan vell... com la Mary Poppins la reina dels 
mariques, bujarres, sodomites... 
 
Agafes avions i planejadors i menges bombons  
enmig de Borbons. Un heroi de paper d'estrassa,  
una figa que es mulla i t'empassa... 
 

3 de Novembre del 2012 
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ELS GRECS 
 

Si aquells van morir nosaltres també... 
que les nostres vides creixen sobre les cases dels 
grecs... 
 
I veig la rosada quan surto al matí, 
mentre besllumo l'albada tot fent mon camí... 

 
I si els grecs van poder, nosaltres també; 
avant, sempre avant, que mai és potser... 
 
Tan se val el camí, 
sols importa el destí; 
no importa l'entrebanc  
si sempre anem al davant... 
 
I així sobre rodes enfilo el camí, 
i així les matinades m'obren l'esperit... 
 
Si els grecs hi van ser, 
nosaltres també... 

 

 16 de novembre del 2012 
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M’AGRADEN 
 

A mi m'agraden aquells carrers que retrunyen 

rock'n'roll... 

aquells carrers de bassals i de pluja escampant notes 

al vol.... 

 

Perquè més val, camarada, caçar que ésser caçat; 

sí, sí, i tant, a mi m'agrada la nit i la tempesta 

i aquelles boires espesses que l'ànima engresquen... 

 

I aquelles boiroses nits de drogues i somnis  

que romanen al record... 

 

Oh, encrespada joventut; oh enfurismada i valenta... 

que romps la solitud... 

 

A mi m'agraden aquells carrers que retrunyen 

rock'n'roll... 

aquells carrers de bassals i de pluja escampant notes 

al vol... 

 

17 de novembre del 2012 
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DEMPEUS 
 

Obriu les finestres, eixampleu-vos la ment 

que no us ofeguéssiu dins l'aiguardent. 

 

Preneu les pistoles, brandeu el fusell 

que el nostre no és pas un poble mesell. 

 

Bastiu barricades, foragiteu el turment 

i alceu-vos galdosos vers el firmament. 

 

18 de novembre del 2012 
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AMOR (per a la Montse) 
 

Amor és quan veig el sol que ix ben roig 

allà vers l’horitzó... 

perquè amor és horitzó! 

Interminable però distint; 

llunyà però a l’abast de les mans, 

les mans que gaudeixen en acariciar el teu cos... 

que és blanc com la llet que xucla el nadó. 

 

Amor és el teu pit, bonica, amor és el teu pit... 

Amor quan caminem junts pels senders  

i no en perdem el camí quan hom el traça... 

 

Amor és aquell gat quan l’amoixes perquè, 

mixeta, és per a tu, per a mi, per a ambdós! 

 

Amor quan et veig, tresor meu, al matí quan 

t’arrapes a mi; quan en els meus besos et fons, 

quan em fonc dins del teu cos... 

 

Amor no és mentida! 

Són els llençols que ens acullen, amor, 

cada vespre al colgar-te i al matí en despertar. 

 

Amor quan agafo el meu taxi i enfilo el camí... 

 

Amor ets tu, amor sóc jo, amor som tots. 
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I aquí te’l presento, petita: 

perquè l’agafis! 

perquè el gaudeixis! 

 

El vols? 

És teu... 

 

1 de desembre del 2012 
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HANK 
 

Hank sempre tornes... 

el vell verd pels ignorants; 

però llegint-te vaig aprendre 

les veritats més immortals... 

 

Hank , vell camarada, ets font d'inspiració; 

la força que colpeja tot allò superficial: 

el més en va, el que és banal;  

purament insubstancial... 

 

Stukes i Spitfire dibuixaves als quaderns... 

imaginant glorioses batalles lliurades entre núvols  

al cel... 

 

Die young! Heaven and hell! 

 

Entre copes i deliris; Hank, amic, vell borratxo;  

que en saben de tu els cretins? 

 

29 de desembre del 2012. 
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TRINCO TRINCO 
 

Sí, sí, sí, penso bombes i elixirs; 
agafo fort el ganivet, 
no vull clavar-lo en cap indret... 
 
Un, dos tres, veig el món a l'inrevés... 
i una lluna grossa i blanca 
que entre sines bella s'alça... 
 
Una vagina ben humida... 
una trempera sorneguera... 
i una guerra de tomàquets 
per acabar amb la vella farsa... 
 
I nua et veig, i nu estic; 
i nuus els dos ens fem l'amor... 
 
I la lluna que somriu... 
dins la fosca el nostre niu... 
 
I un ocell que alça el vol tocant al carrer Petritxol. 
És un colom, cago en Déu, 
una bèstia repugnant; 
una rata voladora que ens caga del cel estant... 
 
Oh bella fembra, oh noieta meva... 
on t'amagues bonica? 
 
Et busco dins la cambra, 
una bala a la recambra; 
i xiula el tret dins la tenebra on el llop udola esquerp... 
I sí, i no... i vés i vens;  
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i ovelles i rens; 
i barcasses i rems... 
 
Nua et veig, nua et desitjo; 
nua no hi ets i m'endormisco... 
 
Jugues princesa, 
vens amor... 
obres el cel, tanques l'infern? 
 
Faig rock'n'roll "atordit i confós" 
bec molt d'alcohol fins quedar aclaparat... 
 
Atonyinat, estossinat, esternudant, elucubrant... 
 
Jo comando la divisió de soldats coratjosos  
que conqueriren el no res, 
perquè sóc el rei sense súbdits del país  
de no-ningú... 
 
Adéu galifardeus... 
 

29 de desembre del 2012 
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PAPALLONA 
 

Una noia despullada vaig trobar a l'habitació... 
com una papallona volava i se'm va ocórrer fer-li l'amor... 
Vola, vola, papalloneta, cerca el nèctar dolç i abundós... 
i obre un xic la persiana que besllumi el raig de sol clar 
i frondós... 
 
Una noia papallona agitava les ales alegrement 
i nua com l'aigua clara se m'oferia abastament... 
i besava els seus llavis tendres mentre les notes  
d'en Jimmy fendien l'aire ardent.... 
 
Aquella guitarra; Jimmy Page, què gran! quin mestre! 
quines notes afuades! 
quines melodies bigarrades! 
 
I en l'habitació rondava aquella noia de pits turgents, 
despullada com la vida d'aquell poeta insolent... 
Era una papallona-noia, sí! de bigarrats colors, 
de perfumades olors... i nua i graciosa rondava 
dins aquella habitació ardent... 
 
Vine, vine papallona; 
apropa't que farem l'amor; 
follarem les nostres vides mentre atrapem les notes  
al vent.... 
 
"And everything was made for you and me babe..." 
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IS NOT THE WORLD FOR COWARDS 
 
Sóc l'home que sol camina per les blanques  
flassades de la terra, 
d'aquells camins de fresca rosada 
els matins de gebre glaçat. 
 
Sóc l'home que sol camina i m'endinso el bosc espès 
com espessa és la blanca esperma que ha fet l'amor 
en va... 
 
No és el món pels covards!  
 
És dels braus soldats que l'espasa branden 
i que del poble se'n fan ressò... 
d'aquell crit pregon que anhela la pàtria en llibertat... 
 
Sóc l'home que sol camina pels indrets que va  
estimar... 
i que en la dona troba l'amiga amb qui la passa més 
ferma es fa... 
 
No és el món pels covards! 
 
És d'aquells que dels somnis lliures en fan un motiu 
de vida... 
 
Sóc l'home que sol camina per torrents i muntanyes; 
i rius i aspres planes... 
Sóc l'home que sol camina, em voldràs acompanyar? 
 
 

31 de desembre del 2012 
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[2012] 
 

-L'única possibilitat que el català sobrevisqui amb dignitat 
està en la desaparició de l'espanyol a les nostres contrades; 
els catalans estem dominats per, entre moltes coses, la 
nostra candidesa i ingenuïtat polítiques. 
 
-El silenci dels catalans envers la monarquia no atorga; 
senzillament explica la profunda desavinença amb una 
institució que no es correspon amb els temps que corren. 
 
-Que l'home sigui masclista no és cap aberració. És sols la 
conseqüència de la seva naturalesa. Aquests moviments tan 
artificialment "progressistes" pretenen desnaturalitzar l'home 
i això sí que és una aberració. Em sento home i no vull que 
m'efeminin en nom d'un pretès progressisme. Que em senti 
home no vol dir que vulgui imposar-me sobre la dona, vol 
dir, senzillament que em sento bé tal com sóc. 
 
-Els escolanets de l’esquerra ens han fet menysprear 
conceptes com el de poder i pàtria; i no els falta raó: el poder 
contra el que lluitaven era el dels usurpadors, els dels lladres 
de nissagues de nobles i burgesos il·legítims; així com la 
pàtria, concepte tergiversat per feixistes de tota mena. Però 
els escolanets de l’esquerra es queden en la superfície; no 
entenen que poder és construir-se un mateix, fer-se fort no 
contra els altres sinó per si mateix; mentre pàtria, quina 
paraula més llefiscosa, ai las! és allà d’on som, nosaltres 
mateixos defensant la pròpia identitat. 
És perquè jo sóc català que defenso la independència 
catalana; és perquè sóc jo mateix que defenso el meu propi 
poder. 
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-Quan els catalans tot cofois diem que no pot ser que 
l'Imperi ens destrueixi, perquè ens necessita, em recorda a 
aquells jueus que davant dels insistents rumors d'extermini 
no hi podien creure perquè se sentien la mà d'obra dels 
alemanys. La nostra indulgència i papanatisme ens portarà a 
la destrucció definitiva. Poble armat, poble respectat! I no 
sols de violència s'arma el poble! 
 
-El problema dels catalans és que tenim el virus "espanyol" 
inoculat dins nostre i que encara no n'hem trobat vacuna. 
Parlar de repúbliques (espanyoles), confederacions, federaci-
ons, etc., a aquestes alçades no deixa de ser un insult a la 
intel·ligència. 
 
-L'esquerra catalana va tan perduda que enlloc d'indignar-se 
contra l'Estat que ens oprimeix s'indigna contra ombres i 
crea esplèndides cortines de fum que no van a l’arrel del 
problema. La dreta és tan covarda que ni l'esmento.  
 
-És curiós que després de passar-nos anys i panys denunci-
ant la perversitat del sistema i aguantar l’acusació de ser 
paladins de la trencadissa i radicals extremistes; tots aquells 
que covardament no volien veure les vergonyes del sistema 
comencin a donar-nos la raó... 
 
-Mentre ens emmirallem en els jacobins xovinistes de França 
la nostra terra s'està cremant! 
Mentre ens emmirallem en indignats espanyols la nostra 
gent s'està empobrint! 
Mentre ens emmirallem en sahrauís i palestins la nostra 
llengua agonitza a cops de decret! 
Mentre ens emmirallem en la primavera àrab oblidem que la 
nostra lluita és la dels drets civils, de la mateixa manera que 
els negres als EEUU o els irlandesos abans, després i durant 
el “Bloody Sunday”. 
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-"Ser" sempre significa ésser. No importa l'adjectiu. El no-res 
és indefinible perquè quan el defineixes l'atorgues la 
categoria del "ser". 
 
-Els apàtrides sempre s'escuden rere un Estat nació. Són uns 
cretins i uns hipòcrites. Mentre als catalans, com al jueu 
errant, ens condemnen a no tenir pàtria. 
 
-La mateixa existència de les lleis no les legitima. Dir que la 
democràcia està regida per l'Imperi de la llei per vetar el dret 
a l'autodeterminació és posar-la al mateix calaix de les 
dictadures que, tanmateix es regeixen per les lleis. El 
legalisme Espanyol es fa miques cada cop que obre la boca. 
 
-Sí, sí, féu el ploramiques aquells que aneu de progressistes i 
proclameu, en una cínica contradicció, la unitat d'Espanya; un 
concepte altrament d'encunyació feixista; sí, vosaltres que 
amb el vostre silenci còmplice us heu oposat a la llibertat del 
poble; al dret que la llengua té d'ésser en tots els àmbits 
(àdhuc a la retolació dels comerços) i al dret que tenim els 
que som catalans de veure la nostra llengua en tots els 
àmbits. Féu el ploramiques i aneu de víctimes pel món, 
vosaltres, que amb el vostre silenci ignominiós, heu ajudat a 
l'enterrament d'una llengua anomenada català. Vosaltres que 
en nom de l'esquerra heu ajudat a l'esclafament de les 
cultures ací i allà; sí vosaltres, insignes jacobins; vosaltres 
francesos d'esquerra, vosaltres espanyols d'esquerra, 
vosaltres russos d'esquerra, sou còmplices i col·laboradors de 
l'extermini d'un poble, el català, i la seva cultura. Vosaltres, 
esquerrans perdona vides, em recordeu el cinisme i la 
hipocresia comunista quan al Ghetto de Varsòvia un poble, el 
jueu, va alçar-se contra la tirania. És execrable el vostre 
capteniment! 
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-Espanya no s'entén sense la negació dels pobles que la 
componen; quan la llibertat dels pobles que la componen 
sigui restituïda, Espanya deixarà d'existir. 
 
-La llibertat que al·lega el PP per imposar-nos l'espanyol és la 
llibertat d'oprimir-nos; és per això que hem de conquerir la 
nostra llibertat. 
 
-Mentre continuem entestant-nos entre ser d'esquerres o no; 
i no en ser catalans i prou, no assolirem la llibertat. La bona 
fe de les esquerres és lloable però està dinamitant el procés 
des de les entranyes. No podem gestionar si no tenim res 
que gestionar i, sobretot si no tenim eines per fer-ho. 
Gestionar les engrunes sols serveix per autodestruir-nos i 
l'enemic ens vol engolir tant sí com no. Mentre no tinguem 
un Estat no podrem dilucidar qui som; mentrestant la 
dicotomia entre esquerres i dretes és una pura entelèquia. 
 
-Som un poble sotmès i assimilat; els nostres referents 
inconscients sempre són espanyols; la mare maltractadora i 
possessiva guanya la partida... fins que no foragitem 
l'espanyol que portem dins no ens en sortirem; no valen 
mitges tintes... la nostra "tolerància" ens engoleix com un 
embornal afamat i no ens adonem que per ser, primer ens 
hem de construir; i per construir-se no valen interferències. 
La història dirà, però de moment ho veig molt magre. 
 
-És la desmemòria que ens manté captius. 
 
-Ara volen posar un impost a la banca; però la banca ens ho 
revertirà als treballadors perquè aquests que són tan 
d'esquerres no els hi ho prohibiran. 
 
-Mentre esperem la gran revolució llibertària que ens tornarà 
al segle XIX, els catalans, que som el poble! romandrem dats 



85 
 

pel cul tot esperant que els comunistes llibertaris ens 
confisquin tot allò que hem guanyat amb la nostra feina; 
aleshores, aquests Durrutis de pa sucat amb oli ja hauran 
col·laborat en l'extinció del nostre poble. Mentre, l'anarquis-
me decimonònic parlarà, com sempre! espanyol. Aquesta és 
la gran proposta de l'esquerra! Una proposta tant cínica que 
acaba per afavorir els interessos dels Imperis. Doncs jo no 
m'hi apunto, companys. 
 
-Les excuses dels catalans a l'hora d'acceptar l'anorreament 
de la nostra llengua són certament grotesques: quan vaig a 
una botiga i pregunto per jocs en català em responen (amb 
tota la seva bona fe i amb un somriure als llavis) que no se’n 
fan gaires perquè no es vendrien. Caram! És que no es tracta 
de fer-ne "gaires" es tracta de fer-les totes! Oh, això és una 
imposició! em respondrien els molt càndids (com el Càndid 
de Voltaire, és clar). Quins collons! A mi fa quaranta tres anys 
que m'imposen els jocs en espanyol. Però això no compta 
perquè això és normal... Si volem ser independents hem de 
començar a reflexionar-hi, no creieu? 
 
-La imposició espanyola sobre la nostra terra ha estat tan 
bèstia que fins i tot nosaltres acceptem com a normal allò 
que qualsevol poble lliure trobaria que és una pura aberra-
ció. 
 
-La vida humana sols es dignifica amb la fortalesa dels 
individus que, això sí, si ho estimen oportú poden col·laborar 
amb l'altre. Sols des de la fortalesa de l'individu derrotarem 
els poders fàctics! 
 
-El capitalisme que ens imposen és un capitalisme socialit-
zant! És la mentida i propaganda del liberalisme! El "libera-
lisme" roman intervingut pels poders fàctics! 
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-Allò que canvia l'home no és mai un sistema de valors 
polític si no un sistema de valors filosòfic. La política, més 
aviat, tendeix a esguerrar-ho tot perquè interpreta en clau 
d'interessos allò que va ser pensat per pur amor a l'home. O 
a la saviesa... 
 
-La mentida feixista i la mentida comunista s'entesten, com 
l'Església, a buscar culpables allà on haurien de trobar 
solucions. 

  



87 
 

 

 

 

 

 

 

2013 
  



88 
 

  



89 
 

SOLS UNA MARE EM VA PARIR 
 
Tinc idees que se m'escapen per no tenir l'ordinador a 
prop... 
agafa-les, pren-les xiqueta, com si cacessis mosques al 
vol... 
 
I penso en aquests dies suposadament feliços: 
on hem cardat el rock'n'roll? Hem entès un borrall del 
què significa tot plegat? 
 
Passa un any i després en ve un altre... i la tristesa ro-
man a l'aguait... 
guaita, xiqueta, és un any o un dia trist com els d'antany? 
 
Si comprenguéssim el que tot significa, tot s'esfumaria... 
com fum de trista catximba...tot romandria dins nostre... 
perquè el significat és el que ens fa, i el que ens fa es 
converteix en el que som... 
 
Nadal, trista hipocresia! 
Any Nou, valenta covardia! 
 
Esguerra guitarres? No! Ja fa temps que a mi me la vau 
prendre.... 
 
Malgrat tot la llum serà clara, primaveral...  
diàfana com l'amor que és pur... 
tendre com un esquirol al mig del camí...  
tendres imatges de solitud... 
bonics pensaments ens acompanyen, malgrat tot, sí, 
malgrat el món dels homes! 
Massa mandrós per ser racista... 
massa egoista per compartir... 
veig les barques als estuaris, 
veig els cotxes abonyegats a les carreteres ombrívoles 
de la vida... 
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vida buida, vida efeminada...(i penseu que d'això, la 
dona sols en té una part de culpa) 
 
Culpa? Responsabilitat! Culpa concepte caduc com 
fulles de tardor podrides... 
Culpa? No em feu riure! 
No sóc dolent, no sóc bo, sóc jo! 
Culpa? Com contes de velles txotxes a la vora del foc... 
 
Us ompliu de merda inútil, ompliu la vida de futilitat... 
i al vespre, que és rogenc, al cel despunta un estel vora 
el camí... 
 
Un taxi lliure, dos taxis lliures, tres taxis lliures.... 
un conductor desesperat... 
una política que és ruïna... 
un amor més abrandat.... 
 
Si comprenguéssiu el vertader sentit de la política des-
apareixerien tots els cretins... 
 
Si sabéssiu el perquè heu de riure ens desfaríem de la 
mediocritat... 
 
Un elefant al trist circ de la vida... 
una pantera per conquerir, 
un tigre ferotge com la guerra, 
una bonica noia amb qui sucumbir... 
 
Sí, el dia és gris al defora... 
i fa fred, i fa mandra... 
i no saps què fer, se t'arrapa el pijama... 
 
Són aquells tan lliberals ells, tan avançats,  
tan pulcrament justos... 
són aquells precisament els que et negaran infinites 
vegades... 
els que ni t'oferiran un ròssec de pa, un crostó.... 



91 
 

Sí, sí, aquells, i aquelles; traïdors de les essències, obs-
tacles de llibertat. 
 
La llibertat no es comparteix, la llibertat és unilateral, 
intransferible... 
la llibertat és ontològica! Què us creieu?  
Ni una engruna en deixaré! 
És meva! La vols? Fot-te! 
 
Un núvol passatger en l'aire aspre i tòrrid... 
un estela que els avions deixen...  
un cru hivern de cels nítids... 
una primavera cofoia i falsa... 
una glaçada aquest matí... 
 
Glaçats són els ulls de la mort... 
tendres els ulls bonica 
els ulls que brillen, princesa, 
els ulls de guspires vives, 
els ulls que beso amb afany i avidesa... 
 
Però glaçats segueixen sent els ulls de la mort! 
 
Massa mandrós per ser racista, 
massa egoista per compartir... 
i vaig veloç per l'autopista, 
sols una mare em va parir! 
 
Gronxa’m dins del teu ventre, 
torna'm al líquid amniòtic; 
ets un nyicris, un psicòtic; 
sols una mare em va parir! 
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IN MEMORIAM 

Tard o d'hora sempre tornen els vells diables del 

rock'n'roll... 

 

Et vaig veure Jimmy Hendrix més enllà de Monterrey.... 

la guitarra encara cremava... 

mentre l'èxtasi es feia ardent... 

 

no recordo si als llimbs de la terra o al bell mig  

de l'infern... 

 

Hey Joe deixa l'arma que el vent encara plora,  

vell amic, 

per tu Mary... 

 

1 de gener del 2013 
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PROU! 
 

Ets un tabalot cap de suro 
que quan cal no ensumes ni un duro... 
vas pel món de llepafils 
i no et saps lligar els cordills... 
 
Ves que et bombin benemèrit 
ser espanyol no té cap mèrit; 
puix que a més d'un i més de dos 
ens xalaria tocar el dos... 
 
Quina canya fotre a Espanya 
com un que el pany rebenta; 
car si som lliures qualsevol dia 
no caldrà anar fent d'absenta... 
 
I dins d'aquest marasme espanyol 
no podrem tocar el flabiol; 
puix que aquest morrió que ens posen 
no ens permet endolcir l'indret... 
 
Una gralla, un castell, 
un bon cop al seu ventrell, 
amb poderosos 
desastrosos  
no podem córrer galdosos... 
 
Adéu Espanya, adéu Estat, 
un nou destí Déu mos ha dat... 
 
Abans d'anar a dormir no oblideu de fer pipí... 
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D'Espanya només n'hi ha una! 
 

Vaig anar a veure el mort a Cotlliure... 

les barques dansaven sobre les ones ben blaves... 

al fons, el Canigó i son capell blanc esguardava... 

 

Ample és Castella, estreta la seva mirada... 

fèrria la seva petja, prem la seva mordassa...  

Ample és Castella i aspra sa terra... 

 

Vaig anar a veure el mort a Cotlliure... 

 

Antonio, no n'hi ha dues d'Espanya; n’hi ha una i a 

nosaltres ja fa temps que ens ofega... 

 

Les ones dansaven... 

les barques pescaven... 

 

3 de gener del 2013 
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GUAITA 
 

guaita els amants com s'enriolen ajaçats als prats verds com 

maragdes... 

més enllà les arbredes seran el repòs i el segur recer  

esperant la tempesta; 

 

guaita els amants com contents s'enjogassen prestos pels 

amors més tendres... 

i aquell sol ben roig que saluda la nit entrat el capvespre... 

guaita'ls com fan l'amor, bonics, joves, valents... 

i aquells pits altius que als estels fan ofrena... 

 

i a les fondes valls de rúfoles boires les bruixes caminen... 

i dintre el bosc espès les bruixes, malvades!, fan encanteris... 

 

guaita els amants que han fugit de la vall i fent-se l'amor 

han desfet l'embruix... 
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POESIA 

 
La poesia és com la dona: 

que cerca ocultar la prosa de la vida i convertir-la  
en sensació... 
 
La poesia és com la dona: 
un joc d’endevinalles bastides segons l’ocasió... 
 
Escrita per l’home: 
que busca i no troba; 
que veu i no entén; 
que per dins s’enfurisma 
i rabiós crea allò pel que mai se sentí capaç. 
 
La poesia és com la dona: 
pur artifici curull de bellesa; 
que disfressa la vida, 
que la torna més digna; 
que abalteix la violència  
que construeix la beutat... 
 
I miro el cel immens i blau... 
I miro la mar, grandiositat escumosa; 
les ones que dansen, les veles inflades... 
 
La poesia és com la dona: escrita per l’home! 
 
La reflexió més pura, la veritat més tendra... 
 
És com les cortines blanques que l’oreig agita als finestrals... 
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És suau, com la dona... 
És tendra, com la dona... 
Sinuosa, com la dona... 
Intel·ligent, com la dona... 
Felina... 
És bonica, divina... 
Com la dona! 
 
La poesia és com la dona, sí! 
Escrita per l’home, 
pel gaudi de l’home, 
per la vanitat de l’home; 
per la musculatura, de l’home... 
 
La poesia és com la dona: escrita per a la dona, 
concebuda per a la dona, 
per a la seducció de la dona... 
Escrita per l’home! 
 
Enllà a l’horitzó les blanques muntanyes... 
allà a la vall fumegen les cases... 
amara la boira la llar dels poetes... 
 
La poesia és com la dona: 
un bell i vigorós exercici de llibertat. 
 

5 de gener del 2013 
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VAPORS DE CIUTAT 
 

Baixo als carrers empudegats de misèria; 

les putes caminen entre els fanals fent cantonades... 

un taxi lliure, la nit tancada... 

el cel ombrívol, la pesta s'escampa... 

 

Un marieta beneit parla afectadament...  

efeminadament... 

Cal? Cal estrafer la dona barroerament?  

Què passa? la bòfia... 

els pèlags, la runa, l'òxid, el rovell... la Urbana...  

el monument... 

 

Borratxos estrafan el no-res. El no res de l'alcohol...  

el no-res buit de les vides impostades... 

El Nadal fa mal sols a qui se senti ferit... 

El Rei ofèn sols als de la pell fina... 

A mi no m'ofèn... sols em sento estafat... 

 

Sóc jo, el Rei! Súbdites: acosteu-vos a mi... 

Bagasses: ja vaig ben servit! 

 

La nit s'empudega com fang al camí... 

L'autobús esquitxa l'aigua dels embornals sobreeixits... 

És putrefacte tot allò que no fou pensat... 

no com a acte irreflexiu, sinó com a acte estúpid, immadur, 

infantil... 

 

La Iguana carda rock allà dalt a Detroit... 
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La ciutat empudegada... 

els carrers de ferum... 

fortor de claveguera... 

merda i vapor... 

 

Fujo, m'escapo... me'n vaig... 

El taxi rodola pendent amunt, 

pendent avall... cap a l'est... 

cap a l'oest... 

les putes inventen les mentides més veritables... 

compleixen l'acte redemptor de la insigne trempera... 

 

No hi ha passatge... la Iguana s'esgargamella, 

va nu... raspa la guitarra... 

una noia bonica, Candy, una noia per estimar... 

 

Un vent fort, fred, gèlid... et convida anar a jóc...  

Jeus amb mi nineta? 

M'amoixes bonica, em pessigues l'orella? 

 

Els carrers empudegats de runa i misèria... 

 

I allà, a la llunyana Texas, on els herois de l'Álamo reposen... 

en qualsevol indret de l'estrella solitària; oh Janis Joplin,  

oh bella dama;  

princesa de veu clara; diva del blues-rock... jo t'adoro  

i estimo les teves cançons, Janis... 

 

Les putes barates estimen el rock; 
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els bons marietes passegen impol·luts per les voreres... 

els dats pel cul s'amaguen covards com gaseles... 

 

Oh Janis, oh Jimmy, oh Iggy, oh Lemmy; oh Patti, oh Lou.... 

vosaltres creàreu la veritat sense embuts... 

 

Bona nit germanets meus...  

que el bon Jesús us acompanyi... 

 

Amén. 

 

7 de gener del 2013 
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ROCK’N’ROLL 
 

Fot-li canya Paul Stanley, nenes maques i rock'n'roll; 
passarem la nit de gresca, molta birra i poc control. 
 
Treu la llengua Gene Simmons i engresca el personal 
amb la teva performance de rock dur brutal... 
 
Són guitarres afuades en la nit sense final... 
Les xiquetes són ben maques conforme la nit va passant... 
I emboirades les mirades son lascives i sensuals; 
ai bonica, amiga meva, entre els pits em vaig fixant 
en aquell escot que s'insinua i com boig  
vull arrambar... 
 
ai, bonica, filleta meva, que en faré del meu desig?; 
acosta't, besa'm, remou-me bonica... 
vinga, vinga! que la nit s'acaba; 
som-hi, som-hi, que ja em cau la baba... 
 
Fot-li canya Paul Stanley... 
 
"I wanna rock'n'roll all night... and party every day" 
 

9 de gener del 2013 
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JO JA NO HI CREC 
 
jo ja no hi crec en el vostre món d'agosarades revoltes... 
no crec en l'ideal romàntic de nous mons per venir... 
no crec en els himnes ni els punys que s'alcen... 
no hi crec, Senyor, més aviat ho combato... 
combato la injustícia de morts pels vorals  
de les fredes rosades; 
afusellats dins dels boscos profunds i boirosos... 
tant se me'n dóna si eren burgesos: 
a mi els burgesos em donaven el berenar, 
i amb el seu alegre encant d'estiu em permetien somiar... 
 
no m'importa la injustícia: la justícia un se la fa! 
no m'importa la desigualtat: la desigualtat es desfà  
amb el propi treball... 
 
i sé que m'escopireu; antics camarades, i sé que  
m'odiareu, companys de batalles o, més aviat, batalletes;  
sé que no comprendreu... 
però tan se me'n fot... m'entristeix i us segueixo estimant: 
però no hi crec! 
agnòstic sóc de l'ideal! 
 
sols crec en l'amor que se'ns ofereix; pur i solemne; 
l'amor que palpes al vespre quan estimes corporalment com 
un reflex del més pregon de l'ànima... 
crec en l'esforç del pagès que va al tros quan despunten les 
albes... 
i aquells camins de fang dels matins humits d'hivern... 
crec en el pescador colrat pel sol de mars no gens plàcides... 
i en la dona i l'esforç d'amar sense sou, 
amar perquè ella és amor, 
perquè els seus ulls són amor, 
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perquè els seus pits són amor, 
i joia, 
i luxúria... 
i amor... 
i tendresa... 
i amor... 
 
jo ja no hi crec en els punys alçats ni en les absurdes venjances... 
ni en un món que prefabriquen amb l'odi a les entranyes... 
 
no crec en la solidaritat si no és la vida que t'hi porta... 
no crec en el company, ni en la camaraderia, si no ho sents 
com a propi... 
no crec en la socialització del món; 
més aviat ho trobo aberrant i expropiador: 
expropiador de l'esforç, 
expropiador de la vida pròpia. 
 
la propietat és un robatori! 
la no propietat també! 
 
el capital és injust, immoral, aberrant... 
però serveix per valorar-nos; per mirar enrere i estar satisfet: 
el capital sols és una eina i com a tal l'hem de tenir... 
 
la vida en comú, generalment, serveix per anihilar-nos  
i esborrar-nos tal i com som... 
 
jo ja no hi crec! 
 

21 de gener del 2013 
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OCELLET 
 

ocellet meu que en batre les ales alces el vol 

en un gest gràcil i majestuós de llibertat... 

 

ocellet bonic, ocellet graciós, 

ocellet que xiules boniques cançons durant les vesprades 

calmes... 

com les minves de gener... 

com a la baixa mar... 

com el sol primaveral als dies càlids i plaents... 

 

ocellet formós que m'amares el cos amb tendres besades... 

ocellet volador, ocellet que xiuxiueges... 

vola, vola amor meu! 

que entre els núvols d'un blanc immaculat vull veure't  

radiant, 

bonica i encaterinada... 

com una fembra, com un estel ardent... 

 

sóc al niu, ocellet que estimo; 

sóc al niu que em vares bastir... 

somiós i feliç esperant l'amor que és teu, 

ocellet, 

l'amor que em dónes i rebo... 

i com un pètal de blanca flor joiós venero... 

 

22 de gener del 2013 
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REI 
 

Jo sóc el terrorista trinxa constitucions. 

M'agrada la mort: cadàvers putrefactes enmig dels 

rierols... 

I allà on brilla la lluna s'escampen els udols. 

 

No m'agrada la rovellada corona que entafores al cap 

de la gent, mentre els cartutxos fumegen al bell mig 

de la sabana joiosos de sang innocent.  

 

Escupo sobre la testa dels sàtrapes, cop de peu al cul 

dels usurpadors... 
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SOMNIS D’ESTIU 
 

Què boniques són amb els seus biquinis  
de bigarrats colors... 
 
aquells melics tan dolços que es torren al sol... 
i l'escuma de l'aigua clara que es fon a la sorra blanca i 
daurada de les tardes d'estiu... 
 
Què boniques caminen per mullar-se els peus amb gràcil 
pudor... 
i aquells xiscles tan sexis que emeten en sentir la fredor... 
 
Les barques absents naveguen allà a l'horitzó 
mentre el sol tòrrid escalfa els seus cossos que jauen 
somnolents;  
que en somnis de mascles adelerats es fiquen ardents... 
 
I un dofí de piruetes vàries distreu juganer...  
i dansa a les ones amables en majestuós vaivé. 
 
La lluna d'argent al capvespre convida a l'amor, 
com un estel fugisser que es capbussa endins de la mar... 
l'avidesa dels ulls es perd pels contorns d'aquells cossos  
de dolça arena esculpits... 
 
i en somnis de mascle restem arraulits... 
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PAU 
 

és l'encant burgès de pau blavosa que cerquem  
adelerats i frisosos... 
i aquella llum que s'amaga calmada entre muntanyes 
nevades i blanques... 
com la pau; que és blanca i cristal·lina com les volves 
de neu que en el sòl reposen... 
formant un blanc mantell de delícia i de joia... 
com l'encant burgès... que condemna l'ostracisme 
leninista de la guerra i els cadàvers pels vorals de la 
terra, que com un anatema furiós i indeleble rebat la 
ràbia i l'odi de la nimietat humana... 
 
és l'encant burgès de càlides vesprades,  
que es gronxa amb placidesa als jardins de l'amor... 
 
és allò que ens porta pau que volem! 
i per la pau alcem la guerra! 
i per la pau escampem la sang pels rierols i torrents 
de belles contrades... 
i per la pau destruïm tot allò que ens l'ofereix! 
volem pau bastida amb carros de combat  
i metralladores sincopades; 
alcem els nostres punys, el ulls rogencs per l'odi estult i 
imperible... 
 
i cavem trinxeres mullades i amarades pel fang  
tardorenc de pluges furioses... 
 
és l'encant burgés de pau blavosa que cerquem  
adelerats i frisosos... 
i ens gronxem entre els núvols blancs al cel dels homes  
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que somien palaus d'argent i maragdes;  
de safirs i belles dames que nues dansen... 
 
és per la pau que rompen les ones contra l'escullera... 
és per la pau que el raig esquerda les soques dels arbres... 
 
i aquella guerra que s'alça per encimbellar  
els braus soldats... 
i aquella mort que irromp amb crueltat dins la vida dels 
homes... 
i aquells esclats estridents de potentíssimes bombes... 
i aquells bassals de sang que tenyeixen de roig els verds 
prats indemnes... 
i bufa el vent veloç i fred; huracanat i assassí; violent,  
feroç, irredempt... 
i clama la terra per la pau desitjada... 
mentre s'obren les gorges que s'empassen la vida... 
 
és l'encant burgès de pau blavosa que cerquem adelerats 
i frisosos... 
 

28 de gener del 2013 
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GUERRA 
 
he tractat de matar mosques a punyalades 
i no n'he tret més que osques a les postades. 
l'escarabat s'enfila tot dret per la pica, 
mentre l'estomac se'm regira de basques  
i panxa buida... 
 
fes un exercici: tanca els ulls vell camarada... 
imagina... 
somnia Stalingrad... 
divisions Panzer envoltades... 
fogueres immenses a les ribes del Volga... 
2 de febrer. 1943. el mal derrota el mal... 
mentre el bé roman al convent papanates de la pregària...  
i el galimaties de la pau a ultrança... 
 
l'ésser humà és onomatopeic com un ruc... 
 
Llucifer s'encimbella pels camps de batalla de la  
II Guerra Mundial! 
els uniformes en cossos esvelts són tenyits de la sang 
que esquitxen les metralladores... 
 
Déu és el rei dels papanates! 
Marx i Bakunin en són els  seus prínceps... 
l'emperador de la niciesa imprès en els papers  
del capital... 
Hitler bèstia immunda, un brindis al sol de l'absurd 
més pregon... 
 
els carrers atapeïts de figaflors que alcen pancartes... 
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he ruixat d'alcohol l'escorpí i li he calat foc mentre 
dibuixava un encisador somrís... 
 
les trinxeres són el cau de les rates humanes  
que s'arrebossen amb fang... 
 
els avions dibuixen gràcils piruetes a l'sky line  
del món... 
 
les bombes es precipiten sobre les testes dels idiotes... 
i jo escupo sobre les vostres tombes! 
i emulo assassins maldestres esbudellant vides alienes... 
 
he tractat de matar mosques a punyalades 
i no n'he tret més que osques a les postades... 
 

 
3 de febrer del 2013. 
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EL MÓN DELS IDIOTES 
 

veig murs de ciment enfora la finestra, 
i els primers rajos de llum tènue es besllumen  
a les albes tristes... 
 
somio vagines humides i elucubro assassines  
tremperes... 
 
la lluna decreix i cau com el crack de la borsa  
novaiorquesa... 
la lluna creix vers sa rodona plenitud  
el vint-i-vuitè dia del cicle menstrual... 
 
sang a dojo, rierols a les trinxeres... 
obusos que esclaten, s'incendien les arbredes... 
 
el vell poema que es podreix  
en porugues biblioteques... 
 
i és la mar que m'ha deixat d'agradar... 
i la detesto per culpa de les platges atestades  
d'estupidesa i banalitat, 
de revistes absurdes, d'absurd safareig... 
d'aquest món estult que ha construït la buidor i l'oblit 
del poema 
 
que el dolor i la sang bullent va bastir amb el dolor 
dels irredempts... 
d'aquells versos punyents que incendien el món dels 
idiotes... 
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una platja de virginal arena... 
que s'omple d'agosarada ignorància... 
un vaixell de vela pilotat per la niciesa, 
un grandiós sol ben groc que abrusa la pell  
dels imbècils... 
 
els idiotes no llegeixen Dostoievski! 
 
Napoleó tenia cent soldats i cap d'ells no parlava  
català... 
 
Tolstoi va escriure l'epopeia antinapoleònica... 
i n'Adolf l'idiota no el va saber interpretar... 
 
les parets ideològiques cimentades amb demagògia 
estan per dinamitar-les! 
 
giro la testa a la dreta i hi veig l'absurd conservador 
que insisteix en conservar el que està podrit... 
giro la testa a l'esquerra i hi veig l'estult intent  
de destruir allò que cal conservar... 
 
no hi ha carnassa per tant famolenc... 
no hi ha prou poesia per sadollar-vos l'ànima  
i retornar-vos l'esperança... 
 
vau combatre la fe dels nostres ancestres, 
i ara voleu edificar minarets allà on colgareu segles 
d'opressió... 
no n'aprendreu mai! Sou uns idiotes petrificats! 
 
que caiguin milers d'anys d'obscurantisme! 
 
i ara que hem après a interpretar la saviesa pregona 
dels llibres, 
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ara em sortiu amb pamflets d'idees podrides... 
 
i veig la blancor immaculada de sinuoses muntanyes... 
i oloro la ferum de les vostres ànimes corcades... 
 
i una silueta ondulant que trenca les ombres... 
i un cos nu com el primer plor de l'infant se m'atansa; 
les seves mans són suaus com pètals de flors  
salvatges... 
i les seves carícies, agosarades i solemnes. 
i el seu bes profund em corprèn... 
i voleio lliure com un ocellet gràcil endut pel vent 
suau de l'estiu... 
 
i enllà dins de les ombres boiroses els idiotes  
sepulten llur destí... 
 

3 de març del 2013. 
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JA ARRIBA 
 

Ja arriba el sol a emportar-se la pluja a carretades 

amb aquell somrís solemne de les tardes benaurades; 

les nuvolades s’escampen com ramats de bens porucs; 

i la càlida llum deixa el camp eixut. 

 

6 de març del 2013 
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BONA NIT 
 
Què bé s'està al llit entre els estels amb pedigrí! 
Embolcallat per tèbies flassades, esperant el bon 
dormir... 
 
Tanco els ulls i veig la mort; 
escortada, ferma i segura, per la seva abundant  
cohort... 
 
Exquisida, pètria i ferotge ens encalça desprevinguts; 
però naltros, guerrers del viure! ens hi enfrontem 
amb un somrís... 
 
Lleus i gràcils núvols de bondat, 
esponjosos com la calma del color d'escuma ardent... 
 
Un ocellet occit a les carreteres velles i flàccides 
camí de la Val d'Aran; 
que dóna tombarella en topar contra el cristall... 
pobre bèstia! que morta jau, 
enmig la carretera que ens du amunt, amunt,  
princesa; 
amunt on els estels somriuen  
amb un deix de pedigrí... 
 
Oh neu, blanca, encisera, que ens ofereixes  
els pendents 
per lliscar-hi com criatures que davallen vers l'Infern... 
Pura adrenalina, és pur el bon gaudir! 
 
Què bé hom roman colgats de tèbies flassades; 
quan els ulls rendits s'acluquen 
i la tènue llum del dia amb tristesa es va morint... 

 

15 de març del 2013  
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JO M’INSPIRO... 
 

jo m'inspiro en les arbredes ardents flamejades pel napalm... 

en aquell rostoll que crema a la vora del camí... 

jo m'inspiro en les nits en que guspireja la pluja 

i en la neu que cau pel pendís; 

en les metralladores que amb cadència disparen  

i en la sang dels innocents... 

 

jo m'inspiro, nineta, baldufa, en la rutilant brillantor  

dels teus ulls... 

que demanen joiosos el bes tendre de l'amant  

que s'ajaça al teu llit... 

jo m'inspiro en els teus pits, bonica, i en els mugrons  

que s'exciten perduts... 

buscant l'amor més tendre que el teu home  

et pugui oferir... 

 

jo m'inspiro en l'ànima que busca; 

en l'ànima que demana feliç, 

que li facis l'amor sense treva esperant l'escalfor del matí... 

 

jo m'inspiro en la mort que terrenal regna, 

sobre les vides dels humans aterrits; 

que s'arrapen a llurs vides absurdes 

com animals caçats i ferits... 

 

jo m'inspiro en les guerres brutals i assassines! 

jo m'inspiro en l'udol del llop vers la lluna! 

jo m'inspiro en l'accident fortuït! 
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jo m'inspiro en la brutícia empestada de les ciutats  

per oblidar; 

en el vesper de criatures humanes que lluiten  

per qualsevol nimietat... 

jo m'inspiro en l'enveja i la xafarderia banals; 

jo m'inspiro en la derrota... 

jo m'inspiro en l'assalt; 

jo m'inspiro en la barricada i en el fumejar del fusell  

violent; 

jo m'inspiro en el crit que els desesperats professen  

i reguen amb litres d'alcohol; 

en els cotxes que circulen sense treva pels carrers pudents 

i arraulits... 

 

i dins d'aquell sol brillant que saluda veig el teu cos blanc, 

pur i ardent; 

les teves sines turgents i valentes que es deixen esculpir 

pel vent... 

i desitjo, boig i mancat d'esma, arribar a l'entrecuix,  

per besar-lo retut al seu encanteri i capbussar-m'hi feliç  

i abatut... 

 

17 de març del 2013 
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TV 
 

és tan imbècil la pubertat com la idiotesa s'ha instal·lat  

a les nostres llars: 

 

surt per pantalles eixorques de pampallugues de mil colors... 

i als poetes arrossega vers la tomba de l'home mort... 

tant a la dreta com a l'esquerra s'alcen focs d'encenalls, 

mentre el pobre Ànec Donald roman trist rere un cristall... 

 

21 d’abril del 2013 
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LA PLUJA 
 

sento la immutable cadència de la pluja a les finestres 

i l'aigua inclement sadolla els camps que verdegen... 

apoderant-se de l'asfalt obscur que els cotxes trepitgen... 

i a les autovies l'esquitx dolorós embafa els vidres... 

camions allargassats aixequen onades 

i ferms al volant procurem que el rumb es mantingui... 

 

27 d’abril del 2013 
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PRIMAVERA  
 

avui és un dia de peixos de tanta pluja que cau... 

i com granotes saltironejant anem coixos amb por  

de negar-nos els peus... 

 

que us pensàveu? primavera traïdora! 

que l'hivern sempre torna si s'escau; 

i a les frívoles vides humanes, a les seves banals aspiracions 

vanes 

els fum una cossa ben forta i arraulides se'n tornen al cau... 

 

28 d’abril del 2013 
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L’ESTIU 
 

L'estiu s'acosta entre la calma que precedeix  
la tempesta... 
 
I al cel es congrien negres nuvolades  
que ruixen els camps a les vesprades... 
i els matins són frescos i humits i, 
si podem, entre flassades romanem arraulits... 
 
L’estiu s’acosta però no ve... 
 

19 de maig del 2013 
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[2013] 
 

-El cinisme de "les esquerres" que han buidat la caixa mentre 
escanyaven les classes mitges i de retruc la classe treballadora 
no té parangó. El cinisme i la barra d'aquells que s'han 
proclamat abanderats del poble treballador mentre el 
convertien en titella de l'Estat capitalista és vergonyós. El que 
haurien de fer les esquerres parasitàries és autodissoldre's i 
deixar que sigui el poble qui vertaderament enceti el camí de 
la llibertat. Tanta demagògia ja fa temps que put a podrit. 
 
-Hem tractat amb tanta consideració els espanyolistes que ara 
es creuen amb el dret de fer-se les víctimes. 
 
-La ideologia ens cega i ens resta capacitat per a l'anàlisi. 
 
-No n'hi ha prou amb saber història, cal entendre-la i copsar 
els moviments psicològics que la conformen. 
 
-Tots aquests revolucionaris de pa sucat amb oli que es 
passen la vida contaminant-nos amb energia negativa i 
trencadissa; quan aconsegueixen la teva adhesió et deixen a 
l'estacada. La revolució no és això, companys, la revolució és 
una enorme energia positiva que aconsegueix transformar el 
món. 
 
-Prengueu exemple de l'Assemblea Nacional Catalana: és 
l'acte més revolucionari que ha passat en aquest país els 
darrers 300 anys. I està carregat d'energia positiva; l'energia 
que, tard o d'hora, portarà l'alliberament del nostre poble. 
 
-Sou tan simples que als meus ulls us convertiu en ximples. 
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-Si sóc independentista és perquè considero que amb la inde-
pendència seré més feliç i no pas per pura entelèquia 
solidària. Pensa les raons que et porten a ser independentista 
i junts l'assolirem. 
 
-En tant que tenim un Parlament propi ja se'ns reconeix com a 
subjecte polític i, per tant, el dret a decidir. 
 
-Digues-los el que volen sentir i els tindràs al teu voltant; 
digues-los la veritat i podràs trobar bons amics. 
 
-Benvolgut Sr. Duran i Lleida: voldria fer-li, com a humil ciuta-
dà d'aquesta Catalunya tan delmada, una reflexió sobre el seu 
desig (per altra banda legítim) de confederació: si no tinc mal 
entès una confederació és la unió entre pobles sobirans. És 
Catalunya sobirana? No! per tant primer hauria de ser 
sobirana per tal de confederar-se. Segon, una pregunta que 
em ronda pel cap com a humil servidor de vostè: un cop 
tinguem una Catalunya sobirana per quins set sous hauríem 
de voler confederar-nos amb Espanya; precisament aquella 
que ens ha maltractat secularment? Absurd, no? I em nego a 
pensar que els catalans siguem una colla d'absurds a l'estil, 
posem com exemple, d'una pel·lícula tan celebrada dels 
Monty Pyton com La Vida de Brian. O sí? 
 
Atentament i cordial, servidor de vostè. 
 

Josep M. Fusté i Balanzó. Un català desconcertat. 
 
-Substituïu Déu per la ideologia i la redempció per la 
revolució i ja heu bastit el vostre edifici inquisitorial. 
 
-Per voler la revolució dels idiotes acabarem en el país dels 
sotmesos. La historia es repeteix amb una precisió insultant. 
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-Ara no és l'hora de pensar diferent, ara és l'hora d'assolir la 
independència! 
 
Pensaments mentre feia fúting: 
 
-És l'agnosticisme que derrota Déu, no pas l'Anticrist. Agafeu 
una moneda; gireu-la i trobareu l'Anticrist; i havent-lo trobat 
estareu justificant l'existència de Déu. 
 
-Fins que no entengueu que més val ser un autònom 
endeutat que un assalariat sotmès, no podreu parlar de classe 
treballadora. 
 
-Jo vinc d'un poble anomenat Carrer Major on hi havia negres, 
subnormals, marietes i homenots, i no pas d'un poble pulcre i 
ben pensant on hi havia gent de color, discapacitats, gais i 
lesbianes. I en aquest poble tant entranyable penso roman-
dre-hi fins a la fi dels meus dies. 
 
-L'única lluita de classes que recordo és quan ens esbatussà-
vem a l’hora del pati. 
 
-No sento cap compassió per la humanitat. Si demà mateix 
s'extingís em compraria un xalet a l'Empordà. 
 
-Com més bramen les feres mes s'apropa la nostra llibertat. 
 
-No enteneu res però, sobretot! no pregunteu res. 
 
-L'home del carrer és l'home dels prejudicis; no duu guants de 
seda i sap dir negre quan convé; l'home del carrer diu puta, 
bagassa, marieta, sarassa; aquest és l'home del carrer que 
escup perquè li plau, l'home del carrer, senyors no és un 
home estrafet, no és un home pulcre de refinades paraules; 
ofèn perquè li ve de gust i es grata la panxa satisfet. 
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-Si vaig fugir del cristianisme que em van imposar és preci-
sament per no sentir els seus galimaties a l'orella dia i nit; em 
vaig fer partidari de les esquerres més radicals que va parir 
mare, però no vaig deixar de sentir aquell run-run tan 
maniqueu i tan semblant al del cristianisme superficial i de pa 
sucat amb oli. No hi ha bé, no hi ha mal; no hi ha esquerra, no 
hi ha dreta; sols hi ha persones amb problemes que entre tots 
hem de procurar resoldre... I si no enteneu això és que encara 
romaneu en l'etapa més immadura de la vostra vida com a 
éssers polítics i filosòfics que sou. 
 
-Tot el que s'oposa a l'esquerra no ha de ser forçosament de 
dretes. 
 
-En no sortir de l'esquema mental esquerra-dreta us instal·leu 
en el prejudici. 
 
-En protestar esteu reconeixent de facto allò contra el que 
protesteu. 
 
-Si reclameu els vostres drets laborals esteu reconeixent, 
intrínsecament , el marc laboral establert. Autogestioneu-vos i 
deixeu de fer el ploramiques! 
 
-És el desencís que inflama les paraules! 
 
-Ja fa temps que el vodevil d'Espanya no m'interessa. 
Comenceu per fer aquest exercici i haureu encetat la vostra 
separació... 
 
-Un aforisme és la síntesi d'un pensament molt més profund. 
 
-La ignorància, a part de valenta, molts cops és insultant. 
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-Mentre perdem el temps enfadant-nos amb els nostres 
enemics, exhaurim les energies que ens calen per alliberar-
nos-en. 
 
-Si arribar a final de mes és la nostra aspiració màxima (quan 
és sols la nostra més primària necessitat) més valdria que 
tornéssim a les cavernes. 
 
-Ha estat tant estrepitós el fracàs de l'esquerra que ja no ens 
queda esma per a les bones idees. 
 
-Jo també penso que hauríem de revoltar-nos; però revoltar-
nos per a fer què? 
 
-On estan els que ens havien de salvar el món ara que van 
mal dades? Jo us ho diré! Als seus caus de rates miserables 
escrivint pamflets de demagògia barata. 
 
-L'espanyol és una llengua quixotesca. 
 
-Per combatre els fills de puta no cal convertir-se en un fill de 
puta. 
 
-No hem de trencar amb Espanya perquè en realitat no estem 
units amb Espanya; estem empresonats dins d'Espanya. És 
qüestió de clarificar els conceptes i abandonar d'una vegada 
per totes l'esquizofrènia. 
 
-El que passa és que ens mirem els drets dels infants des de la 
perspectiva dels adults i no fem mai l'exercici de pensar si 
fóssim nosaltres que tinguéssim dues mares o dos pares. 
Personalment jo, que sóc adoptat, quan faig aquest exercici 
m'horroritzo. Però jo no sóc normal, que diria un papanata, i 
tinc un munt de prejudicis. 
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-És Espanya que té un sistema podrit i corrupte. Catalunya, 
segrestada per aquesta, sense entitat ni identitat naufraga en 
un marasme de putrefacció. Per això l'ordre dels factors sí que 
altera el producte. Primer independència, després neteja; 
d'altra manera continuarem podrint-nos fins a desaparèixer. 
 
-L'única manera d'acabar amb el feixisme és tornant-los 
l'autoestima. 
 
-JOAN SALVAT PAPASSEIT (BARCELONA, 1894-1924): “No 
sospiréssiu pas la nostra llibertat sense passar per l'odi. 
Mentre no els odiem no els podrem vèncer mai! Cal, doncs, 
propulsar l'odi contra Espanya o deixar d'existir.” 
 
-Perquè cada cop que intento raonar amb els d'extrema 
esquerra em surten amb la seva immaculada Bíblia de frases 
fetes i idees inamovibles? Perquè tinc la sensació de topar-me 
una altra vegada amb la capellanesca intransigent? 
 
-Tot allò que s'oposa a l'obscurantisme espanyol és titllat de 
vil i totalitari en un exercici demagog de desmemoria 
històrica. 
 
-Com es pot demanar socialisme abans d’assolir la indepen-
dència si per dotar-nos del socialisme primer ens cal la 
independència? 
 
-No estar d'acord amb les idees d'una persona no significa 
deixar-la d'estimar. 
 
- La independència és una necessitat peremptòria, és l'aire 
que necessita el poble per respirar i és per si mateixa un canvi 
substancial de l'statu quo, i per tant una millora considerable 
en si mateixa; escatimar l'anhel del poble per lluites intestines 
o diferents punts de vista no fa cap favor al poble que pretén 
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representar. La independència com a acte profundament 
revolucionari ja porta inherent la necessitat de fer neteja. 
 
-Hem arribat al moment en què protestar ens fa petits, 
immadurs i, sobretot, fa el joc a Espanya. L'únic crit que s’ha 
de sentir del fons de les nostres goles és: Independència. 
 
-No deixarem de ser espanyols fins que no deixem d'actuar i 
pensar com espanyols. 
 
-El problema no és com dius les coses sinó com sonen al cap 
dels altres. 
 
-No cal ser economista per saber-ho; ens ho diu la història: 
tot el que ha tocat Espanya ha acabat per arruïnar-ho, i si 
Espanya encara aguanta és gràcies a catalans i bascos. O sia, 
que deixin d'amenaçar amb la nostra ruïna si marxem 
d'Espanya quan és precisament a l'inrevés. 
 
-No es tracta de mirar-s'ho tot amb prepotència, superioritat i 
cínica indiferència; es tracta de mirar-s'ho amb perspectiva. 
 
-La pau no hauria de ser mai la pau dels cementiris; la guerra 
mai per omplir-los. 
 
-Sempre, des de temps immemorials, hem estat governats per 
la Màfia. 
 
-Estan bojos aquests espanyols! Però els catalans no som 
Gals, som estúpids. 
 
-Aquest és el principal papanatisme de les esquerres i de les 
dretes: pensar que a Espanya hi tenim qualque cosa a fer. 
Espanya vol exterminar-nos; que no us n'heu adonat? Som els 
seus jueus, les seves cambres de gas s'anomenen assimilació, i 
els primers que pacten son els primers a morir. 
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-No seria millor concentrar tots els esforços per deslliurar-nos 
d'Espanya i no perdre el temps en protestar contra un govern 
que no és del nostre país? País nou, lleis noves! No estic 
d'acord en seguir fent-li el joc a l'Estat espanyol. Actueu com 
a sotmesos i romandreu sotmesos. 
 
-La xerrameca esquerrana em sona al cervell com el credo 
reaccionari catòlic de tota la vida: aquella dèria que tenen 
ambdós de censurar-te, moralitzar-te, sermonejar-te i 
condemnar-te quan has decidit ser un ésser humà que aprèn 
mentre camina. 
 
-Jo sóc honrat i per això sóc pobre. 
 
-I jo em pregunto: ¿què seria dels espartans; d'Aquiles i el 
Gran Vercingetòrix; què seria d'Espartac i del gran guerrer 
cartaginès, que seríem sense els nostres herois encimbellats 
per la lírica de tots els temps? ¿Què en seria dels braus 
almogàvers i dels agosarats miquelets si en aquells temps els 
haguessin imposat aquest pacifisme de pa sucat amb oli? No 
dic que hàgim de desenterrar la destral de guerra com els 
irredempts indis de l'Amèrica del Nord, com els herois jueus 
del gueto de Varsòvia. No senyors! Però alcem-nos i lluitem 
com els pobles valents que mereixen llur llibertat! 
 
-Els jueus eren prestadors i cobraven els seus interessos; a 
nosaltres ens espolien i ens foten els seus interessos pel cap. 
Els jueus, farts de persecucions, varen alçar el cap per 
construir el seu Estat; nosaltres, si badem, ens quedarem 
sense cap. I sense Estat. 
 
-Els capitalistes ens tracten com a gossos, els anticapitalistes 
ens converteixen en gossos. 
 
-Ser d'esquerres per defensar la imbecil·litat de la humanitat 
no m'interessa. Prou de populisme despòtic a Cuba i a Vene-



131 
 

çuela. Veure les imatges de la idiotesa és un insult a la 
intel·ligència. 
 
-Si al restaurant espanyol tot està podrit haurem de canviar 
de restaurant, i si no tenim prou calés practicar la cuina per a 
solters. Sols hi ha una lluita que ho engloba tot: la indepen-
dència! 
 
-Per que els espies no espiïn no hem d'amagar res digne de 
ser espiat. 
 
-No som espanyols per la senzilla raó que Espanya es va 
fundar en contra de Catalunya, puix que la negació de la 
identitat catalana conforma l'afirmació d'Espanya. 
 
-Si els catalans volem marxar d'Espanya és perquè gràcies a 
innombrables motius ens hem adonat que no som espanyols i 
que si ens hem cregut espanyols és gràcies a la por imposada. 
Creure que els catalans som uns espanyols penedits de ser-ho 
per multitud de greuges trobo que és una visió massa 
metropolitana. 
 
-L'enemic més acèrrim de Catalunya és la botiflerada disfres-
sada de demòcrata i constitucional. 
 
-Crec i espero que estem arribant a la fi del jacobí Estat-
Nació. 
 
-Encara que fóssim el país més corrupte del món si volem la 
independència l'assolirem. 
 
-És el nacionalisme que justifica els països; i és la certesa de 
pertànyer a un indret que engendra la idea de nació fins que 
fructifica. La idea de nació no és dolenta en sí mateixa, és la 
tergiversació pels extrems que la fa rebutjable. 
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-Són precisament els que garlen contra la corrupció els més 
corruptes de tots. 
 
-El toro de lídia és una imposició espanyolista, folklòrica i 
sectària que els catalans hem dit amb rotunditat que no 
volem. 
 
-Si no heu entès la ironia del president Mas és que sou burros. 
Si sols escolteu el que us diu el vostre odi, encara pitjor. Sense 
CiU, ara per ara, no hi ha independència; o sia que poseu-vos 
constructius i deixeu de tocar els collons. 
 
-Si tens prejudicis contra un ianqui ets un paio collonut; en 
canvi si els tens contra l'Islam ets un racista. 
 
-Si tens prejudicis contra un homosexual comença la cacera 
de bruixes; però si els tens contra una persona grossa no 
passa res. 
 
-Ara que hem aconseguit que CiU es posi de cara, ara us 
poseu a torpedinar-ho tot. Fantàstic! No hi ha treva quan es 
tracta d'odi. Mare de Déu quina poca visió de futur i d'Estat. 
M'importen tres parells de collons els corruptes, jo vull la 
independència; i si vingués el mateix Al Capone des de 
l'infern per ajudar-nos, com a mínim l'hi estaria agraït. 
 
-Fins a quin punt una gent que no sent el país com a seu té 
dret a decidir el futur de Catalunya? 
 
-Sols hi ha dues classes de persones: els que manen i els que 
són manats; reduir la distància entre ambdues és la més 
insigne de les lluites democràtiques. 
 
-En tots hi ha un pensament enrabiat i un de ponderat. Quin 
és el que hauria de prevaldre? 
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-La guerra dels catalans és la guerra per l'autoestima; i 
assolint la llibertat és com la recuperarem; Espanya, que no es 
reconeix i no s'estima, llença la seva frustració contra els 
pobles que es deixen oprimir. 
 
-No diguis maricó, no diguis puta, no diguis moro, no diguis 
negre, no diguis xarnego; no diguis res, no facis res; el gran 
gurú de l'esquerra ha parlat. Per això vaig marxar de l'Esglé-
sia? Com a mínim podia desitjar els pits incipients de les noies 
mentre era a catequesi. 
 
-El problema és que la gent sap llegir però no entén res, i el 
que és mes greu: no copsa el vertader sentit de les paraules. 
 
-Espanya no ha mort perquè Espanya no ha nascut. 
 
-Com pensa Espanya? Com el maltractador que tot i ser-ne 
conscient tracta de maltractador el maltractat. 
 
-Jo dic que si volem emancipar-nos d'Espanya hem de ser 
mentalment lliures i que si seguim convocant vaguetes i 
protestes contra unes institucions nostres buides de poder; 
estem reconeixent de facto que mentalment no estem 
emancipats. L'única gran vaga o protesta que hem de 
convocar és la que ens permeti emancipar-nos de l'Estat 
espanyol, per tant que és convocada com a acte pur de 
desobediència. 
 
-El Barça no és important, sols és un joc! No ens desviem del 
nostre vertader objectiu: INDEPENDÈNCIA. 
 
-Tothom és net fins que s'embruta. 
 
-Deixeu l'odi pels espanyols que els escau millor. 
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-Voleu dir que existeixen els pobles? Voleu dir que existeixen 
els proletaris? Penso que sols existeixen en les ments 
tronades de pamfletaris d'esquerra. Crec que sols existim 
persones amb interessos particulars, que fem el que podem i 
que sentim de multitud de maneres. 
 
-No us preocupeu, quan siguem independents això del 
Madrid no ens farà patir. 
 
-Si Hitler, Mussolini o Franco haguessin tingut càncer hauríeu 
estat tant respectuosos i condescendents com amb en Fidel 
Castro o Hugo Chávez? Els dictadors són infames a esquerra i 
a dreta. A Hitler també l'adorava el poble i mireu com va 
acabar tot. Quina poca talla política i quanta demagògia! 
 
-Les parets ideològiques cimentades amb demagògia estan 
per dinamitar-les. 
 
-I ara que hem après a interpretar la saviesa pregona dels 
llibres, ara em sortiu amb pamflets d'idees podrides... 
 
-O sigui , que des de la suposada pulcritud democràtica es vol 
mantenir Catalunya emmordassada pels segles dels segles. Hi 
ha alguns que a més d'oposar-se al corrent de la història són 
una colla de ximples que amaguen la seva covardia botiflera 
en una suposada seriositat; quan psicològicament el que 
estan és perduts, desorientats i enormement acomplexats. Fa 
pena, de veres. 
 
-No hi ha cap raó objectiva ni seriosa que justifiqui la nostra 
pertinença a Espanya. 
 
-Més que criminalitzar-nos el que fa l'Espanya inquisitorial és 
demonitzar-nos. 
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-Quan Castro o Chávez exclamen pàtria o mort l'esquerra 
internacionalista aplaudeix; quan ho fem els catalans ens titlla 
de feixistes. 
 
-El feixisme com acusació és un comodí amb els que s'escu-
den molts quan no tenen arguments. 
 
-El feixisme totalitari espanyol fa tants anys que s'aplica que ja 
ens sembla normal. 
 
-Ni es tracta d'emmirallar-se en la pedanteria prepotent ni de 
romandre en la vulgaritat. Es tracta de SER! 
 
-Perquè sempre ens emmirallem amb l'oprimit enlloc de 
tractar d'ajudar-lo a sortir de l'opressió; o dit d'una altra 
manera: per què sempre baixem al pou a rescatar-lo en lloc 
de llençar una escala perquè pugi? 
 
-Qui necessita un "comandante" populista, histriònic i dema-
gog, la viva imatge de l'esperpent espanyol, que estrafà 
grotescament el caràcter espanyol, és que té molt poca 
capacitat d'entendre que els catalans no som així, som un 
altre poble amb un ànima que malda per reeixir i deslliurar-se 
per sempre més del trist espectacle. 
 
-Si no sóc socialista és perquè no em ve de gust compartir res 
amb ningú que no s'ho hagi guanyat prèviament, o potser és 
per la meva inclinació vers la misantropia? 
 
-Quan haveu convertit Catalunya en Albània direu que la 
culpa és del Capital. 
 
-Sols em queda l'esperança que enmig del show trist i 
decebedor d'esquerres i dretes triomfin els lliurepensadors. 
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-Jo no parlo dels veneçolans, parlo dels catalans i aquesta 
dèria que tenen d'identificar-se amb els perdedors. 
 
-Moure els malucs és un acte degradant per la dona. Moure 
els malucs és una impuresa comesa per la dona. Busqueu-ne 
una diferència de fons. 
 
-Ja tenim culpables: els homes, els ianquis, el neoliberalisme, 
les nuclears... 
Ja tenim culpables: les putes, els comunistes, els negres, els 
homosexuals... 
Afirmem haver matat Déu però encara roman a dins nostre. 
 
-Quan un català diu que està obert al món en realitat el que 
està és obert a l'amo espanyol; i l'amo espanyol, que és un 
murri, aprofita per dar-lo pel cul i robar-li tot. 
 
-A voltes la irreductibilitat i la intransigència d'alguns els 
allunya de la realitat del país i els apropa al deliri. 
 
-Un dia un capellà del greny, d'aquells capellans de poble tant 
nostrats, un capellà arxiconegut, em va preguntar per què, 
sent jo tan intel·ligent, sóc taxista. En no saber que respon-
dre’l vaig dir que ser taxista em feia feliç (cosa certa). Més 
tard, i quan ja no el tenia al davant, en vaig saber la resposta: 
”doncs per la mateixa raó que tu no ets cardenal o bisbe i ets 
un mossèn”. 
 
-Tots els arguments es poden rebatre puix que tots els 
arguments, rebatuts o no, tenen un valor. 
 
-A mi el que més em preocupa és que ens asfixiïn cultural-
ment. És per això que som catalans! Ser més pobres o més 
rics és merament circumstancial. 
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-Sovint el que dic dirigint-me a vosaltres és quelcom que em 
dic a mi mateix. 
 
-Jo visc a l'incert món dels que s'equivoquen, i a voltes les 
equivocacions tenen el preu de la mort; i, més sovint encara, 
d'un saludable renéixer. Què penseu fer, quedar-vos a casa 
rondinant? 
 
-No patiu, les esquerres i les dretes cauran pel propi pes de 
llur ignomínia. I un món nou de les persones s'obrirà pas, si 
cal, a bastonades. 
 
- Personalment no em sento tant intimidat per un mosso que 
per un nacional. Posar-ho tot dins el mateix sac no em sembla 
un bon argument. Les connotacions que té la policia nacional 
no són les mateixes que les dels mossos en un país massa 
acostumat a un règim d'ocupació colonial. 
 
-Quan un deixa de pensar en el que li fa mal s'acaba el dolor i 
comença a construir-se a si mateix. 
 
-Les coses no es fan en comparació amb els altres sinó per un 
mateix. 
 
-La gent viu de l'odi, la xafarderia i la mesquinesa per què no 
tenen res a dir. I no és l'odi que derrota l'adversari, sinó la 
indiferència. 
 
-El que no enteneu és que per acabar amb el que no t'agrada 
has de construir el que sí t'agrada i fer-ho créixer; d'aquesta 
manera aconsegueixes xuclar l'espai del que no t'agrada fins 
fer-ho desaparèixer. En canvi, agredint el que no et plau sols 
aconsegueixes que creixi. 
 
-Compadir-se dels pobres és perpetuar-los en la misèria. Cal 
esperonar-los. 
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-Què tenen els nenetes que tenen tant d'èxit entre les noies? 
 
-Teniu tant bons sentiments que m'entren ganes de perbocar. 
 
-A mi no m'interessa el pròxim si no m'és proper. Interessar-
se pel pròxim per ideologia em sembla carrincló. 
 
-Si sóc anarquista no és per fer-nos a tots pobres i miserables; 
sinó rics i excelsos. I és aquí quan em vaig començar a 
allunyar dels anarquistes de manual... He après la lliçó! Però 
això no significa que pel fet d'haver tingut un passat d'odi i 
rancúnia em llauri un mateix futur, però des d'un altre extrem. 
Jo estimo tothom i procuro valorar-ho tot; sempre i quan 
demostri merèixer ser estimat i valorat. Àdhuc un musulmà, 
encara que no m'agradi el seu coi de religió. Si sóc anarquista 
és perquè no tolero que ningú s'estructuri per sobre meu o 
procuri estructurar-me; perquè detesto els credos i les crides 
pamfletàries, perquè, sobretot, detesto que se m'intenti 
socialitzar. No m'agraden els col·lectius a priori ni m'agrada la 
veu paternalista de l'Estat; però tampoc vull ni voldré mai que 
se'm col·lectivitzi en nom de la idea. No entenc perquè 
després de segles de lluita contra l'Església-Estat ara des de 
l'esquerra se li tolera el mateix que vam combatre en el 
cristianisme a la religió de l'islam. No entenc perquè en nom 
de la llibertat de la dona s'ha de fotre els homes; ni perquè, 
per compensar la classe treballadora de segles d'oprobi, 
s'hagi de malmetre i arruïnar l'emprenedor. Un nou món està 
per venir... no en tingueu cap dubte; i és un món de les 
persones i per a les persones. Així parla en Josep M. Fusté. 
 
-Aquest bilingüisme pervers acabarà per exterminar el català. 
D'això se'n diu cinisme. 
 
-Canviar moral per ètica sols és edulcorar un concepte de 
connotacions perverses. 
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-Si quan fem la declaració de la renda canviem la creueta de 
L'Església per la dels assumptes socials, no hem fet cap canvi 
de fons sinó de forma i seguim estant en el mateix terreny de 
la "caritat". A mi no m'agrada la "caritat o solidaritat" de la 
mateixa manera que no confio en L'Església ni en l'Estat. 
 
-Si no foragitem el que ens fa mal mai no passarà el dolor. I el 
dolor no permet que avancem! 
 
-Són els espanyols estrictes, precisament, els més perjudicats 
pel monstre espanyol. Els catalans podem escapar, però els 
espanyols tenen l'espasa de Dàmocles d’Espanya damunt els 
seus colls. 
 
-Això de pensar que Espanya ens necessita i per això no ens 
ofegarà del tot em recorda el pensament dels jueus del gueto. 
Espanya, amics meus, vol eliminar-nos de la terra, vol extingir 
la nostra cultura i anihilar-nos com a poble. I el mal és que no 
en som prou conscients. 
 
-Sempre que perboques el que et surt de les entranyes surten 
els moralistes amb el seus galimaties. 
 
-Tota aquesta gentussa fa que odiï tots i cadascun dels 
espanyols que trepitgen la Santa Terra. I no és just! 
 
-Sortosament els damnats de la terra tenen majors aspiraci-
ons. 
 
-Gentola com la Chacón o la Camacho donen una imatge 
pèssima dels catalans nouvinguts als 50, 60 o 70 a més de fer-
los un flac favor per la integració a Catalunya, estigmatitzar-
los i convertir-los en paries de per vida. 
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-El problema social dels catalans radica en el problema 
nacional irresolt. Que no us enredin! 
 
-Jo he vingut aquí per qüestionar-ho tot, principalment a  
mi mateix. 
 
-Les dones són com la poesia, que tractem d'entendre-la 
quan el que hem de fer és sentir-la. 
 
-Quan els hi dius el que no volen sentir reaccionen com feres 
acorralades i espantades; aquesta és la mentalitat dels 
catalans; ells tant ufans anant amb el lliri a la mà. 
 
-Sovint quan els catalans parlem de respecte tractem 
d'ocultar la nostra desídia i mostrem al món que actuem com 
un poble colonitzat. 
 
-Els idiotes i els obedients entorpeixen el curs de la història. 
 
-És el cony de mentalitat espanyola el que està duent 
Catalunya a la ruïna. No és que, per exemple, a Catalunya hi 
hagi corrupció, picaresca i ínfules de nou ric; és que Catalunya 
està prou espanyolitzada per confondre'ns a tots. 
 
-La indiferència és el millor antídot contra l'ansietat. 
 
-Catalunya esdevindrà lliure per la irrefutable raó que li ve de 
gust. No feu rodar el pap buscant justificacions; el pur plaer 
d'ésser és el que la farà existir. 
 
-Ens pensem que odiant i trobant culpables resolem els 
problemes quan l'únic que fem és tranquil·litzar les conscièn-
cies; però sols és un miratge, puix que l'única manera d'estar 
en pau i harmonia és trobant un sentit positiu en tot allò que 
volem bastir. 
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-Els catalans de la desídia en diem tolerància i de la por dret a 
escollir. 
 
-En un país on es respira la negativitat per arreu es fa molt 
difícil entreveure-hi horitzons de llibertat. Si saludéssiu el sol i 
la pluja amb l'alegria dels infants ben aviat el veuríeu lliure. 
 
-Massa cops la bogeria acaba sent l'única sortida alegre 
davant la cruesa i l'estupidesa del món real. 
 
-Volem que ens tornin la historia que ens han robat! Per 
poder gaudir-la o, qui sap, patir-la. 
 
-La pàtria dels treballadors és un hom. 
 
-Volem delirar com tothom, volem ser corruptes, pinxos, 
trinxeraires, volem bombes i amor i pornografia i delicte i 
somnis i exèrcit i antimilitaristes, i artistes i enginyers i 
proletaris i un munt de coses més, com tothom! Perquè som 
catalans, perquè som com tothom, més ens falta una cosa: la 
LLIBERTAT! Ho volem tot i no ens aturarem! 
 
-Que a Catalunya no hi hagi prou vocacions de jutge, militar o 
policia espanyola, demostra, al meu entendre, que aquestes 
institucions són vistes, en el subconscient dels catalans, com 
institucions d'ocupació. 
 
-El sionisme és una ideologia en defensa de la nació jueva de 
la mateixa manera que el catalanisme ho és de la catalana. 
Afirmar que el sionisme és una ideologia racista és igualment 
tendenciós i dóna la raó a aquell internacionalisme espanyo-
lista que fa la mateixa afirmació absolutament cínica del 
catalanisme; i això no treu que en tots els moviments 
d'afirmació nacional hi pugui haver tendències o sectors 
racistes. 
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-Equiparar el nacionalisme català amb l'espanyol, a més de 
mal intencionat, és trampós i tendenciós: mentre l'un 
correspon a una nació oprimida, l'altre a una nació opressora. 
 
-No sabem si els catalans som corruptes perquè estem 
espanyolitzats; és a dir, perquè formem part del marasme 
espanyol; o perquè no tenim remei. En tot cas no ho esbrina-
rem fins dotar-nos d'un Estat; l’única manera de començar a 
fer neteja. 
 
-La pedagogia és una collonada. És tot una qüestió de poder. 
 
-Molts catalans no volen desempallegar-se de la mandra que 
els fa ser catalans. Heus aquí la clau de l'espanyolització. 
 
-Quan comenceu a separar l'Església de l'Estat o, en paraules 
planeres, la idea del negoci, començareu a adonar-vos de que 
no n'hi ha per tant; però, i això també és cert; si el negoci està 
basat en la idea, potser sí que ens hauríem de plantejar de fer 
segons què. I el que també és cert és que no tot val en nom 
del negoci... 
 
-Quan els llibertaris afirmen "independència, per a què?" a 
més de fer un sublim exercici de cinisme ens aboquen a les 
mans pèrfides del botxí. 
 
-El problema de les ideologies és que, a voltes, no saben fer el 
noble exercici de separar l'Església de l'Estat, un dels més 
sublims valors liberals que ens allunya, a la vegada de l'obs-
curantisme absolutista. 
 
-O podríem dir, també; deixeu les coses del Cèsar per al 
Cèsar; i les coses de l'esperit en mans de Déu. O, més vul-
garment; quan un folla fa l'animal i quan un fa l'amor supera 
la categoria de les bèsties. 
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-Si no enteneu que Catalunya està dins d'Espanya, no 
entendreu que Catalunya ha de marxar d'Espanya. És Espanya 
la matriu de la corrupció, i en això Catalunya no té entitat 
pròpia. 
 
-El possibilisme dels catalans és la ruïna de Catalunya. 
Perdonar la vida a l'Imperialisme de Castella és la pala que 
cava la nostra tomba. I com hem perdonat la vida a la 
imposició de l'espanyol a les nostres aules ara ens imposen 
les seves sentències de caràcter colonial. L'espanyol hauria de 
ser tractat com el que és: una llengua estrangera. 
 
-Si per defensar el meu país se m'acusa de nazi jo us saludo 
braç alçat per una terra lliure. Són aquells qui acusen preci-
sament aquells que ho són. 
 
-Alguns ens volen fer creure que la independència és una 
frivolitat quan la independència és una necessitat. És l'espa-
nyolisme i els seus aliats tàcits internacionalistes que llencen 
aquest mantra en un nou intent de ridiculitzar i minimitzar 
l'anhel dels catalans. 
 
-No senyors! L'espanyol no es parla a Catalunya per generació 
espontània; l'espanyol es parla per imposició política. I cal no 
oblidar-ho i, sobretot no obviar-ho, si volem retrobar-nos 
amb nosaltres mateixos. Si un milió d'espanyols haguessin 
arribat al bell mig d'Alemanya ara parlarien alemany; i és per 
imposició política que molts espanyols a Catalunya no parlen 
el català; i és per amor al país d'acollida que molts espanyols 
sí el parlen. I en aquests cal estar-ne agraïts; perquè gràcies a 
ells la nostra estimada llengua roman viva encara. 
 
-Creure que vivíem en un país quan sols vivíem en una regió 
descentralitzada és el miratge que ha dut Catalunya vers 
l'atzucac. 
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-Ai catalans, heu esquivat el combat fins al darrer moment i 
ara en pagueu les conseqüències. 
 
-La cavallerositat dels espanyols acaba allà on comencen els 
seus interessos i la seva ànsia depredadora. 
 
-Passar de l'absolutisme inquisitorial espanyol a la democrà-
cia sense haver fet la revolució liberal i, sobretot, oposant-s'hi 
aferrissadament; és el que converteix Espanya en el monstre 
que és i, per damunt de tot, en el monstre que patim. 
 
-Hi ha un liberalisme econòmic depredador que s'oposa fron-
talment al liberalisme polític integrador que fa avançar la 
humanitat. 
 
-En realitat allò que anomenen liberalisme econòmic no és 
més que la monopolització del poder econòmic en mans 
d'uns pocs; i talment és la perversió més cínica del que el 
liberalisme econòmic hauria de ser. 
 
-Si partim de premisses falses arribem a errades conclusions. I 
això és el que passa als defensors d'Espanya a Catalunya. 
 
-Que n'és de poètica l'arrogància dels vencedors, que n'és de 
patètica la seva ensulsiada. 
 
-Els drets no són un dret, els drets es conquereixen. 
 
-Que la praxis i la realitat política recomanin una Catalunya de 
dues cultures no significa que no seria desitjable una Catalu-
nya només catalana. 
 
-No tingueu cap dubte que els continus i sistemàtics atacs a 
la identitat, la cultura i l'autogovern dels catalans és terroris-
me d'Estat. 
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-Estic fart de sentir-me estranger a casa meva i que, a més a 
més, els meus compatriotes em facin sentir com un estúpid. Si 
algú separa són precisament els culturalment espanyols, que 
encara no han entès "que no estamos en Espanya". 
 
-Cap sectari antisexista dels collons pot negar-me que quan 
dic "això és de conya" estic utilitzant els genitals femenins 
positivament o quan dic "quina collonada" estic utilitzant els 
genitals masculins negativament. O sia que aneu a cagar a la 
via amb els vostres galimaties. 
 
-Aquí cadascú vol un lloc a la historia mentre que nosaltres, 
els punks, volem posar la historia al seu lloc. 
 
-La lluita dels catalans és la lluita pels drets civils. L'ofensiva 
espanyola és terrorisme d'Estat. No us acoquineu, gegants 
més superbs han estat vençuts. 
 
-I jo els hi diria als espanyolistes: com podeu oposar-vos al 
corrent de la història? 
 
-Al món de la llibertat de Catalunya és benvingut tothom; i no 
és perquè siguem càndids, ingenus o massa generosos; ans al 
contrari; és benvingut perquè els necessitem. I hem d'aparcar 
les nostres diferències (que no són pas tan grosses, puix que a 
la parada de taxi em trobo amb gent de tot i no són pas tots 
tan males persones). Si alguna cosa hem d'aprendre de Jesús 
és allò de "pare, perdona'ls que no saben el que fan" I no és 
en favor seu, no! és en favor nostre: de la nostra tranquil·litat i 
equilibri psicològic. I sols des de la calma trobarem la llibertat. 
Hem d'aprendre allò tan oriental i filosòfic d'aprofitar la 
pròpia força de l'enemic per derrotar-lo. Que bramin, que 
nosaltres farem l'amor i treballarem pel país; puix que el país 
som cadascú de nosaltres. El país no és com Déu; una cosa 
allunyada i flotant entre els núvols; el país som nosaltres 
mateixos; roman dins nostre, són els nostres pensaments, 
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sentiments i anhels, és la nostra llengua i cultura, són els 
corriols i paratges i muntanyes i onades que gaudim i 
aprenem a estimar. No fem com els espanyols que del país en 
fan Constitució i el tanquen a pany i forrellat; fem com els 
poetes que canten el país i el fan obert i accessible a tothom; 
com els infants que juguen amb plastilina i en fan mil i una 
figures cadascuna més fantàstica i imaginativa. 
 
-Si per no ser com ells he d'acabar en les seves mans, pre-
fereixo ser com ells i deslliurar-me del seu jou. 
 
-Prefereixo una monarquia catalana que una república es-
panyola. És odi? No! És sentit comú. 
 
-Deixeu-vos d’ets i uts i a la lluita. I sobretot a l'estratègia. I el 
diable és el millor estrateg de tots! Jo m'hi pixo tant en els 
multicultaristes com els no multiculturalistes. No m'interessa, 
sols m'interessa Catalunya, puix que Catalunya sóc jo; perquè 
la meva és la particular i relativa manera de veure-la i sentir-
la. Si fent el hippie ens alliberem, endavant; si amb quatre 
bombes serem lliures, som-hi: si ho som amb diàleg, per 
xerrar que no quedi; si ho fem unilateralment, de conya i si cal 
un referèndum, tots a votar!; no m'interessa si és esquerra, 
convergència, el FNC, o la CUP. Vull alliberar-me del jou 
espanyol i allà m'hi trobareu; la resta són foteses i baralles de 
pati d'escola. 
 
-No hi ha cap opció o estratègia per assolir la independència 
que invalidi les altres; més aviat les complementa. 
 
-No tingueu cap dubte que és a la declaració unilateral 
d'independència on ens portarà el procés; això sí, tingueu 
sabia paciència. 
 
-Per què la xurma política s'oposa i tem tant furibundament el 
relativisme? Doncs per què qüestiona el seu punt de vista. I 



147 
 

què és el punt de vista sinó la demostració més fefaent del 
relativisme? 
 
-No són tant els avantatges de marxar d'Espanya com els 
desavantatges de romandre-hi. I heus aquí que la resposta és 
clara: mentre que fora d'Espanya podrem decidir els avantat-
ges, dins d'Espanya els desavantatges ens venen imposats. 
 
-Els catalans tenim l'oportunitat de marxar i continuem amb 
la xerrameca cortesana. 
 
-Jo també vull 12 verges, però per això no em cal morir en 
nom d'Alà. 
 
-Què us diu la dreta? Que sou uns gossos! Què us diu 
l'esquerra? Que heu de ser uns gossos dignes. Què us diu la 
poesia? Convertiu-vos en llops! 
 
-No hi ha res pitjor que sentir-se colonitzat dia sí dia també. 
 
-De la mateixa manera que Alemanya és independent tot i 
tenir el Deutsche Bank, Catalunya mereix ser-ho malgrat "La 
Caixa". 
 
-Quan jo parlo dels espanyols no parlo pas de Pepito, Juanita 
o Menganito; parlo dels espanyols de la mateixa manera que 
hom parla dels gavatxos, els ianquis o els tommies. Ho 
enteneu, oi? 
 
-El problema dels catalans és Espanya, i no perquè Espanya 
romangui mes enllà de l'Ebre, sinó perquè roman endins dels 
nostres cors, i si no resolem el problema de fons, no podrem 
resoldre cap dels altres problemes, a no ser que acotem el 
cap i ens preparem per que ens donin pel sac. 
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-Hem caigut en la teranyina espanyola pensant-nos que era 
alguna cosa quan no era res. Espanya, amics meus, ni en els 
temps de l'Imperi ha sigut res; i nosaltres, catalans babaus a 
comprar pisos com esperitats, a caure en la trampa de la 
xuleria i dels espanyols; aquesta mentalitat tant estúpida dels 
espanyols que els porta al retard econòmic, polític i cultural 
secular. I ara tot son presses i queixes. 
 
-Ens estan dient que la voluntat dels catalans no cap en la 
Constitució que els catalans van ajudar a construir? 
Al·lucinant! 
 
-Fins que no ens deslliurem d'Espanya no ens deslliurarem del 
seu feixisme estructural. 
 
-“Aquests reaccionaris que s’autoanomenen catalanistes el 
que més temen és el redreçament nacional de Catalunya. En 
cas que Catalunya no restés sotmesa, com que saben que 
Catalunya no és un poble mesell, ni tan sols no intenten 
deslligar la política catalana de l’espanyola. [...] És falsa la 
catalanitat dels qui dirigeixen la Lliga Regionalista. I és que 
aquesta gent avantposa els seus interessos de classe, és a dir, 
els interessos del capitalisme, a tot altre interès o ideologia. 
[...] En canvi, a nosaltres, els treballadors, com que amb una 
Catalunya independent no hi perdríem res, ans al contrari, hi 
guanyaríem molt, la independència de la nostra terra no ens 
fa por.” Són paraules del Noi del Sucre, pronunciades a 
l'Ateneo de Madrid, el 1919. 
 
-Aquests que són tant progres, davant del repte de Catalunya, 
segueixen fent l'esport preferit de la dreta: marejar la perdiu. 
Potser sí que el govern Mas és un govern reaccionari; però 
encara que volgués no hi podria fer res, per què no té eines ni 
diners per fer-ho. L'esquerra com sempre construint enemics 
fantasmals i ficticis. Enlloc de protestar contra el poder 
espanyol es dedica a rebentar un poder fantasmagòric que 
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per molta voluntat que tingui està absolutament buidat de 
contingut. I d'això tracta la independència, carallots! De 
poder! 
 
-És l'oncle Tom qui us fa dir que el flamenc és cultura 
catalana! 
És l'oncle Tom qui si heu de ser solidaris us diu que ho heu de 
ser precisament amb aquells que porten segles dant-vos pel 
cul. 
És l'oncle Tom qui us diu que el castellà és patrimoni de 
Catalunya! 
 
-Als catalans, dignes successors de l'oncle Tom, ens agrada 
molt plorar; això és veritat; però les esquerres ploramiques 
erren el tret quan, enlloc d'ajudar en Mas per assolir la 
independència, es dediquen a boicotejar-lo llançant-li tòpics 
suats i estúpids al damunt. O algun sòmines es pensa que 
l'Estat català serà un Estat alternatiu on no hi haurà "Caixa", ni 
exèrcit, ni policia i ens darem tots les mans fraternalment 
mentre cantem el kumbaià? És desitjable muntar una societat 
monacal i d'esquerres, una societat d'escolanets benpensants 
i carrinclons donant lliçons a tot Déu? Apa, a pastar fang! A mi 
m'agrada l'anarquia, l'anarquia dels lliurepensadors! 
 
-Quan la tradició, la disciplina, l'honor i l'excel·lència no 
surten d'un mateix es converteixen en repressió. 
 
-Quan la vaga és un luxe reservat a funcionaris i sindicalistes, 
la vaga es converteix en una paròdia d'ella mateixa. 
 
-Sols fan vaga els que s'ho poden permetre. La resta a 
treballar! Lliure mercat en estat pur. 
 
-És inútil dialogar amb qui no vol sentir puix que els seus 
apriorismes i prejudicis parlen en nom d'ell; i el que és més 
trist és que no saben escoltar, aprehendre i en acabat, 
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dialogar. No saben res, imbècils polititzats! i no s'adonen que 
Catalunya no és el seu laboratori on fer els seus estúpids 
experiments sinó les persones que la conformen. I les 
persones són sagrades! 
 
-Sentit d'Estat és deixar treballar el president i, si un cas, 
acompanyar-lo, ajudar-lo, aconsellar-lo i fer-lo rectificar; no 
pas boicotejar-lo i posar pals a les rodes pels més estúpids 
motius que sols mostren la mesquinesa de la parròquia 
parlamentària i no parlamentària.  
 
-Quina ingenuïtat, no? Sortir de l'armari no significa fotre a la 
resta a l'armari. Que cadascú faci el que li roti amb sí mateix 
però que no tracti d'implicar-hi els altres; digueu-me retrò-
grad, homòfob o el que us roti però estic convençut que a 
una immensa majoria de pares els preocupa que un fill sigui 
homosexual, la resta és pura hipocresia. Tothom té coneguts 
homosexuals i és molt tolerant fins que un homosexual se li 
fot al llit. Sí, és clar, el pulcre i benpensant pensament 
d'esquerra no ho entén però jo, a les persones procuro 
entendre-les; siguin o no siguin homosexuals. 
 
-Què estrany, fa deu o quinze anys el rebuig a l'homosexuali-
tat era visceral i estès; com un ressort es disparava a la 
mínima sospita d'homosexualitat; de sobte tothom es mostra 
molt comprensiu i presumeix d'amistats homosexuals. A qui 
voleu enganyar? O és que no teniu vergonya ni pudor de 
mostrar-vos com l'estúpid i hipòcrita ésser gregari que sou? 
 
-Oh, sí, és molt modern i progressista advocar per l'adopció 
de les parelles homosexuals. Però a algú se li ha acudit, ni que 
fos per un segon, pensar en la criatura? Quina tristesa! No us 
agrada sentir-ho, oi? perquè no us agrada pensar, perquè 
defugiu el pensament; perquè és el pensament qui us 
enfronta a vosaltres mateixos i les vostres misèries. 
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-Jo me'n recordo, han passat tants anys... quan tots érem tant 
convençudament no racistes, quan ingenus i feliços procla-
màvem als quatre vents la tolerància vers les races i cultures 
diferents... de sobte, ai las! el fenomen de la immigració envaí 
les nostres llars i els nostres barris; aquelles persones de 
parles distintes, de cultures diferents i de bigarrats colors van 
llogar els nostres pisos, van comprar els nostres negocis i van 
començar a treballar en tot allò que nosaltres no volíem fer 
perquè el nostre pensament petit burgès ens ho impedia; i, ai 
las, sorpresa! Les paraules “paki”, o “xarnego”, o “sudaca” van 
rebrotar de les cendres en què el bon pensament les havia 
convertit i el conflicte estava servit. I ens lamentem, però les 
males polítiques atien els conflictes adés i ara. 
 
-Quan us adoneu que sou occidentals potser estareu prepa-
rats per conviure amb els altres, mentrestant sereu figuretes 
de nyigui-nyogui sempre desitjant ser-ho tot menys vosaltres 
mateixos. 
 
-A mi no em cal ser multiculturalista per conèixer les altres 
cultures, tant sols que la vida m'hi porti. 
 
-Les ideologies sols existeixen al vostre cap; la resta és guerra, 
fam i destrucció i, sobretot, l'aferrissada lluita pel poder i el 
protagonisme. 
 
-No vivim en compartiments estancs sinó en vasos comuni-
cants; així que no em toqueu els collons amb els vostres 
absolutismes d'estar per casa i a pencar que els catalans 
dignes us necessitem. 
 
-Les vostres ideologies sols demostren que sou una colla de 
mal follats: el racisme és una collonada, el multiculturalisme 
també, el socialisme és una astracanada carrinclona que ens 
converteix a tots en estúpids; el capitalisme una tocada d'ous 
multilateral; així com la bufonada feixista. A mi se me'n foten 
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les vostres disputes dialèctiques; voleu substituir la religió i no 
sabeu com fer-ho, bona nit. 
 
-Ep vosaltres, homes feministes; no us adoneu que la persona 
no concorda amb el gènere? Si l'home fos el que ha de ser no 
li caldria ser feminista. I si la dona fos el que hauria de ser, no 
caldria que les feministes li trepitgessin la dignitat. Feministes, 
si no separeu l'Església de l'Estat anireu creant confusió i 
menyspreu. El feminisme, si ha d'existir és per conquerir drets 
físics no pas morals. 
 
-Quan un hom viu en un compartiment estanc es fot de cops 
de cap en intentar sortir. Quan un hom viu entre vasos 
comunicants pot nedar a plaer. 
 
-La mediocritat és la mitjana de tot arreu; però si no hi hagués 
mediocritat la resta no gaudiríem amb l'excel·lència. 
 
-Quan era adolescent pensava que tot allò que m'agradava o 
em feia trempar havia d'agradar o fer trempar a tothom; en 
comprovar que no era així, m'enfadava. Amb els pas dels anys 
he entès que tenir uns gustos propis i ben definits (sense mai 
estar tancat a res) és el que em fa una persona diferent a les 
altres i, poc a poc, he anat gaudint de la meva exclusivitat. Si 
allò que m'agrada o em fa trempar agradés o fes trempar a 
tothom, perdria tot el seu valor. I aquest és el principi de 
l'onanisme. 
 
-El més mediocre de tot és qui es conforma amb la seva 
mediocritat. Hi ha el sentiment ben viu en molts catalans 
(entre ells jo) que mentre el país necessita excel·lència per ser 
país; hi ha alguns que es dediquen a fer fricades per sortir a la 
foto i els altres viuen immersos en la seva covardia complaent 
i servil. No sé, si quan el país necessita un president ferm i un 
objectiu clar, alguns es dediquen a treure la pols a velles i 
defenestrades fórmules com la nacionalització de la banca 
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(quan la banca hauria de ser veritablement de la gent i no 
d'un Estat gris i buròcrata) i els altres segueixen fent veure 
que som Espanya i amaguen el cap sota l'ala i enlloc de 
protestar davant de la Delegació del Govern se'n van a 
protestar a la plaça de Sant Jaume com si el milió i mig de 
crits per la independència no haguessin sortit de la gola dels 
catalans exhausts. Per altra banda, la gran i subvencionada 
empresa segueix volent bastir ponts amb Espanya. Tot plegat 
trist i mediocre. Però bé, com deien els ESKORBUTO: “sólo 
una casualidad podrá desatar una reacción". 
 
-Si no és de mediocres és d'anar amb el lliri a la mà pensar 
que aquest Barça seria capaç d'aixecar l'eliminatòria amb el 
Bayern de Munic. I això és molt característic de l'ésser català 
que no entén que quan els conflictes requereixen guerra hom 
ha d'estar preparats per lliurar-la. I espero que s'entengui la 
metàfora. Me'n vaig a llegir Petrarca. 
 
-Hem de deixar de pensar com els jueus del gueto per passar 
a actuar com autèntics sionistes! 
 
-Sempre que sento allò de "Espanya no ens pot enfonsar 
perquè som el seu motor econòmic" recordo allò dels jueus 
que davant de l'extermini deien que era impossible puix que 
eren la mà d'obra imprescindible dels alemanys. Ai las, santa 
innocència! L'objectiu més fefaent de la política espanyola és 
destruir Catalunya i deixar-hi un desert d'espanyolització. I ho 
fan per gònades! 
 
-Deixeu de pensar en Espanya i trobareu el camí de la llibertat 
de Catalunya, mentrestant tindreu el cervell emmordassat i 
com un ressort us menarà cap a la genuflexió; és la conse-
qüència lògica de qui viu pendent del que fa el seu amo i com 
un acte reflex s'hi agenolla. 
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-A mi el que em preocupa de veres no són les imbecil·litats 
que diuen o fan els ocupants, sinó l'actitud mesquina dels 
col·laboracionistes. 
 
-Quantes vegades us hauran d'escopir a la cara, sociates dels 
collons!, per què us adoneu que a Espanya no teniu interlocu-
tors i el que Espanya vol és destruir la nostra identitat i que, 
talment, prefereix tenir una Catalunya sotmesa que una 
Catalunya espanyola? Que no us adoneu que els únics que no 
ens consideren espanyols són ells, precisament, els que ens 
volen espanyols per força? 
 
-La independència s'ha de jugar com un bon partit de futbol, 
defensar-la amb una fe gairebé religiosa per convertir-la en la 
fita política més gran dels darrers 300 anys; malgrat tot jo 
diria que no hem d'emmerdar-nos en petiteses polítiques 
alhora que ens convertim en veritables estadistes. 
 
-La llibertat d'oprimir-nos és l'opressió dels homes lliures. I 
aquest és el màxim argument dels unionistes. 
 
-La independència de Catalunya és una qüestió de canvi de 
mentalitat: la mentalitat de l'esclau ha de passar a ésser la 
mentalitat de l'home lliure. 

 
 


