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EntrEm junts / i vosaltrEs, 
us prEguE, llavis sEgEllats. 
/ El tEmps Està fora dE 
si. oh sort malEïda / quE 
ha volgut quE jo nasca pEr 
a rEcompondrE-ho! / anEm, 
EntrEm junts.

Hamlet

per conéixer la veritat cedirem 
llibertat si volem ser lliures 
destrossem les paraules que ens 
esclavitzen sense trellat





no hi ha avEnir sEnsE marx orxata. sEnsE la mEmòria i sEnsE 
l’hErència dE marx orxata: En tot cas d’un cErt marx orxata: dEl 
sEu gEni, d’almEnys un dEls sEus EspErits. aquEsta sErà la nostra 
hipòtEsi o més aviat la nostra prEsa dE partit: hi ha més d’un, 
ha d’havEr-hi més d’un. 

Derrida

Anem a fer un exèrcit d’escèptics
com a única arma la no-veritat 
per fer front a la veritat absoluta la farem 
mentida
i el mentider serà qüestionat.

En vEritat, la paradoxa quE una matEi-
xa rEalitat puga bifurcar-sE En EscEnaris 
paral·lEls i incommEnsurablEs, coExistEixEn 
pErò incomunicats […] possEEix poquEs ins-
tànciEs quE puguEn Esgrimir-sE a part dEls 
objEctEs artístics...

J. L. Pardo



Ací, tot (re)ApAregut semblA venir i reApAréixer 
des de lA terrA, venir d’AquestA com d’unA clAn-
destinitAt soterrAdA (l’humus i el sòl, lA tombA 
i lA presó subterràniA), 

per A tornAr Allí, Al més bAix, cAp A l’humil, l’hu-
mit, l’humiliAt. tAmbé nosAltres hem de pAssAr Ací, 
pAssAr per Alt, en silenci, pegAts A lA terrA, lA 
tornAdA d’un AnimAl...

Derrida



I gaudim del nostre temps, 
compartint tots un espai



faig açò pErquè EscoltEs i no tinguEs cap dubtE, un 
homE savi contEmpla amb tEmor la nit sEnsE lluna.

dE hiErro hay una sElva dondE mora
El alto lobo cuya Extraña suErtE
Es dErribar la luna y darlE muErtE
cuando EnrojEzca El mar la última au-
rora. Borges

Rothfuss

Esta nit estem d'albat  
 i esta nit estem d'albat  
n'és albà la meua xiqueta  
i els jòvens estan dansant   
nosaltres estem dolent  
i per dins estem mutant 







llibrE i
aigua





S’obrin les portes el groove esta ací ie
dalt a l’andana les xufes s’assequen
s’omplin els cossos de ritmes que canvien
s’omplin les ments de molt bons pensaments
sorgixen històries de núvols gegants
s’alteren memòries d’orígens retrobats i
cada cop que dic una paraula tèrbola
cada cop que sent un beat al bell mig de ma forella…

jugamos En las azotEas
para sabErnos En todo mo-
mEnto

capacEs dE salir volando.
J. Erro



Afortunada recerca per no fer el mateix/ soroll 
d’albeton laif i albà coetània/ som un ullal 
amb aigua fresca enmig del fenc/ i bropó cri-
dava jo sota la sènia/ quatre glops de moscatell 
és el que ens serveix/ amb faixa de lli cru i 
pantalons de pana/ dues d’arròs i tartana i mil 
històries crues

buscant el nostre lloc a un 
món d'espines sense peix/ un 
got d'orxata al Ca-
banyal reclama 
més papers tren-
cats escrits per 
versaors a mala 
gana/ paciència i parsimònia 
ens faran viure més temps

 anem de presa sense 
presa amb la certesa 
d’anar bé



—a vEurE: EscoltEm algunEs dE lEs tEuEs avEnturEs. 
—podria Explicar-los lEs mEuEs avEnturEs... comEnçant dEs d’aquEst 
matí —va dir alícia una mica tímidamEnt. és inútil comEnçar dEs 
d’ahir, pErquè jo Era una pErsona difErEnt llavors.L. Carroll

De nit sopem a la meua tribu
a la fresqueta un entrepà
bevem orxata a l’alqueria
escoltant una electroalbà 

ací fa olor d’all i pebre l’aire
a les parets, taulells socarrats

com caragols passegem per l’horta 
algun diumenge per la vesprà

dEsitgE Estar sEmprE llEumEnt rEtirada dEl 
món, una miquEta dE costat, soltant sol-
tant, saltant. Foucault para encapuchxdxs

trobadors amagats, llauradors sermonejant/ amics 
de la carxofa mirant endavant/ rizomes ciberme-
diterranis, no de llevant/ sóc un xic fadrí que per 
avorriment vos parla/ que arriba al llit amb ganes 
d'abraçar-la/ a la paraula, la que organitza la 
protesta/ i bé està saber si algú contesta contra esta 
festa/ a qui molesta política sense testa? 
arrima't ací al meu costat mon amic/ amb l'mcdrut 
el domador de fulls i bolis bic/ donaré conversa i tu 
xamos, estamos?/ la penya que la mou ara levanta las 
manos



l’alEgria és un bosc intErn, insondablE. 
sErà llavors quE podrEm sEr forts, sErà quE l’alEgria i 
El sEu riurE s’obtEnEn En aquEst infErn. 

Foucault para encapuchxdxs

l’infErn dEls vius no és alguna cosa quE sErà: 
ExistEix ja ací i és El quE habitEm tots Els diEs, 
El quE formEm Estant junts. duEs formEs hi ha dE no 
patir-ho. la primEra és fàcil pEr a molts: accEptar 

l’infErn i 
convErtir-

sE En part 
d’aquEst fins 

al punt dE dEixar 
dE vEurE-ho. la 
sEgona és arriscada i 

ExigEix atEnció i 
aprEnEntatgE 
continus: 
cErcar i sabEr 
qui i quin, 
Enmig dE 
l’infErn, no 
és infErn, i 
fEr-ho durar 
i donar-li 
Espai. 

Italo Calvino



per l’horta ja només podem fer pins i calendaris/ i ones 
gegantines centrifuguen els desamparats 

només les parets criden el que callen els telediaris

allò quE nosaltrEs havíEm 
comprès no vam anar a dir-
ho a la tElEvisió. no as-
piràvEm als subsidis dE la 
rEcErca ciEntífica ni als 
Elogis dEls intEl·lEctuals 
dEls pEriòdics. portàvEm 
oli allí on hi havia foc.

DeborD



ara sí, feu-me costat, però no massa
que potser jo també sóc un d'ells i ara vaig d'amagat/ 
em cague en funcionaris mentals, i sense alçar la tapa
cas tancat: pense que ja no afegirem res més. -o sí?
tornar a l'origen per tal d'avançar
fer per desfer, construir per desconstruir
sembla tan fàcil i és tan difícil alhora...
- ai senyor de to lo món, ma'que ens faran patir
cariàtides sotmeses sostenint la gran mentira
ciutats recorden l'aigua clara com si fora un mite viu
tot sembla un ou florit vestit de caramel
i el cel és un tapet opac que, incrèdul, ens castiga 
com ha pogut passar açò? qui té la solució?
nosaltres no som tan omnipotents, heu de saber-ho... i diu...

tot El quE és consErvador col·labora amb la po-
licia. doncs sabEm quE cap idEa o conducta Exis-
tEnt és suficiEnt. la sociEtat actual Es divi-
dEix, pEr tant, únicamEnt En orxatErs i dElators... 

I.L.



sóc ningú! qui 
ErEs?/ ErEs ningú també?/ som 

llavors un parEll!/ quE horriblE 
sEr algú!/quE impúdic -com 

una granota-/dir El nostrE nom 
-tot El sant dia-/a un admiratiu 

pantà. Emily Dickinson

nEcEssitE EsdEvEnir anònima. pEr a Estar 
prEsEnt. 
com més anònima sóc, més prEsEnt Estic. 
nEcEssitE zonEs d’indistinció 
pEr a accEdir a allò comú.

tots Els individus dE risc, 
Els cossos indòcils, 
lEs agrEgacions humanEs autònomEs.



Omplim la vida de vida / un cos que vibra  
juntes no tenim por!/ Mor, naix dia a dia  
fluint armades/ juntes ho podem tot! 

Expressions culturals autogestionades/ sense condicionants estilístics 
imposats/ internet com a distribuïdora mundial/ suport a les llui-
tes contra l'ordre dominant 
que els diners servisquen per poder seguint creant/ amb preus més 
assequibles per a qualsevol persona,/ amb xarxes d'intercanvi i rela-
cions més justes/ i guanyar prou per anar tirant endavant 
fent del receptor un actiu col·laborador/ del creador una figura 
propera i planota

En aquEsta visió, El futur pErtany als qui sabEn prEguntar, a 
aquElls quE no accEptEn qualsEvol rEsposta i tEnEn capacitat pEr a 
induir rEspostEs amb la sEua actuació. pEr a açò és crucial crEar 
situacions, litEralmEnt, dE lEs quals no hi haja tornada, pErquè 
El procés dE pEnsamEnt ocórrEga i lEs prEfErènciEs Es manifEstEn.

Gonzalez

...i així, a diari, cada nota sonarà millor 
sense fer-ho pel benefici
ni l'èxit, ni la competència 
lliure de la dictadura del contracte
art de la dissidència, 
art de la dissidència!



hi ha una opacitat inhErEnt al contactE dEls cossos. i quE no és

compatiblE amb El rEgnE impErial d’una llum quE ja no il·lumina lEs cosEs

més quE pEr a dEsintEgrar-lEs.



fugint dels mitjans d'intoxicació i propaganda/denunciant la jerarquia 
de les grans disqueres/ tots junts en lluita trobem acció i reflexió/tro-
bem acció i reflexió de veres/ el disc el fem per promocionar el directe/ 
no fem directes per promocionar el disc!/ potser el risc més gran de tots 
és no assumir cap risc...

OfEnSIvA tutupà!
El cantant ha baixat al carrEr; Està dEmpEus al 
costat dE la multitud, obsErvant dEs dE darrE-
rE d’una cantonada dEl nou Edifici, Encara fEnt 
soroll. no El mirEs, diu una dona al sEu fill. 
malEïts borratxos, diu El sEu marit.

G. Marcus

tota la ciutat farcida d’encriptats missatges
enormes fulls en blanc, ni marques ni pamflets obres a edi-
ficis soterrades pel buit llenç
al carrer el caos, el terror estés...

foradant la nit de l'espai-temps érem 15.000 lúmens
teories filles de la pràctica, estratègia i

tàctica
la nostra idea no era 

estàtica
proteccionisme trocà 

en ajuda mútua 





i En EfEctE, no hi ha tornada a la normalitat. 
El quE hi ha és un procés dE normalització: una 
guErra a ultrança contra la pErsistència dE l’Es-
dEvEnimEnt.

...qui hi havia que pagués perquè no compràssem? una 
gran corporació dels qui no tenen res 
qui hi havia que els frenés perquè consumíssem?les grans 
corporacions havien mort

El punt culminant Es va aconsEguir quan Els sin-
dicalistEs van dEnunciar El rEcurs a la vio-
lència clamant a qui volguEra Escoltar-los quE 
col·laborariEn amb la policia pEr a controlar 
aquElls quE trEncarEn vidrEs dE comErços o bancs

...caritat en camaraderia amorosa, solidaritat eròti-
ca/ el respecte en responsabilitat, poder en pacte/ 
governant-se a un mateix mentre / per assaig i error 
anàvem cap a avant sempre 



lEs rEvolucionàriEs no han dE convErtir la “població” dEs 
dE la ExtErioritat buida dE no sE sap quin “projEctE dE 
sociEtat”. han dE, més aviat, partir dE la sEua pròpia 
prEsència, dEls llocs quE habitEn [...] Els vinclEs quE 
Els unEixEn a açò quE Es trama al voltant d’Ells.



...assemblees, consells obrers, comités de coordinació/ en-
tràrem en contradicció, la idea era l'acció  
fórem utopia realitzâ, esquirols acorralats suplicaven en va/ 
guanyàrem de golejâ, férem bèng! ne trevaillez jamais!  
Selfactines a Alcoi, guillotines al coll
sense frens i sense clàxon, alunitzant-los
pa els qui tenien més propietats que l'aloe vera
capitans del Köpenick en cada barri
el temps era nostre, illa i trinxera 

la lògica dE l’incrEmEnt dE la potència, això és 
l’única cosa quE pot oposar-sE a la lògica dE la 
prEsa dEl podEr.

vAgA MunDIAl InDEfInIDA

yo no soy hErmano dEl utEnsilio llEvado En la marEa 
como En una cuna dE nácar combatido: 
no tiEmblo En la comarca dE los agonizantEs dEspojos, 
no dEspiErto En El golpE dE las tiniEblas asustadas 
por El ronco pEcíolo dE la campana rEpEntina.

Neruda



llibrE ii
foc





no tenen vida pròpia, els vigila el gran ull/ a cada plaça, carrer, 
cantó i al seu treball/ posant-li preu a l’aigua, al terra, a un 
gest, a un bes, barat a res/ 
posant-li preu al procomú en nom del progrés
allò normal és consumir productEs dE divErsEs marquEs inclosEs 
dins d’una dEtErminada «catEgoria» rEprEsEntativa d’un Estil dE 
vida. cadascuna d’aquEstEs catEgoriEs (EtiquEtadEs pEls ExpErts 
En màrquEting amb noms com «jovE convEncional» o «intEl·lEctual 
amb dinErs») Heath & Potter

un per altre i la casa per agranar/ puja't i roda Ausonia 
guevara, man/ revoluçao trendy around my xou/ sabotat-
ge en tratge de prada nou/ al carra ampla la tava mara/ 
diadema de Zara, lipstick guevara/ xapeta de Mao, bille-
tera d'Obama/ xupa del RAf, blackpanther Zaplana
Chomsky és al fèiçbuc, què guatxi, que m'ha agregat/ nao-
mi agita l'assemblea, sopar vegà/ revoluçao moda joven quart 
floor/ corre a la manifa en minifalda i tacons 
Yomango al Bershka papà no paga
palestina H&M la revolu ix cara
Mahatma consolatah, au renta't la cara
a la barricada cada dia més guarra

la multiplicació d’associacions EcologistEs, humanitàriEs, “dE 
solidaritat”, vE oportunamEnt a canalitzar El malEstar gEnEralitzat 
i contribuEix així a pErpEtuar l’Estat dE cosEs ExistEnt, pEr la 
valorització pErsonal, El rEconEixEmEnt i El sEu lot dE subvEncions 
“honEstamEnt” rEbudEs, pEl cultE, En suma, a la utilitat social.



significava, contradiEnt Els llibrEs d’història, quE El fEi-
xismE havia guanyat la sEgona guErra mundial, quE l’anglatErra 
contEmporània Era una paròdia dEl fEixismE En forma d’Estat dEl 
bEnEstar En El qual la gEnt no tEnia llibErtat pEr a viurE lEs 
sEuEs pròpiEs vidEs i on, pitjor Encara, no Existia El dEsig.

Marcus



...Emmudisca davant tEu, pErquè avErgonyit, 
una flor dE la nit davant tEu, dia cElEstial, 
acabE amb alEgria, 
quan totEs lEs nostrEs ciutats 
pEr lEs quals condolí 
s’il·luminEn, i òbriguEn, i dEspErtEn, plEnEs dE 
pur foc

Hölderlin

gran foc al cel, lava davallarà; 
malls, bancs i borses... tot cremarà! 
els puits i les planes seran tots iguals 

les pedres per mitj rompràn 
al llit del túria!



la pEsta havia llEvat a tots la possibilitat d’Estimar i fins i 
tot d’amistat, doncs l’amor ExigEix una mica d’avEnir i pEr a 
nosaltrEs no hi havia ja més quE instants.     Camus 
 
la jovEnEta s’assEmbla a la sEua foto. 
En la mEsura En què la sEua aparEnça Esgota EntEramEnt la sEua 
Essència i la sEua rEprEsEntació, la sEua rEalitat, la jovEnEta 
és allò EntEramEnt diciblE; així com allò pErfEctamEnt prEdicti-
blE i absolutamEnt nEutralitzat. 

Que tota pedra fa paret/ que quan més 
sucre més dolç/ que tot allò que cura 
cou

no pErquè Es lluita contra un tirà 
Es lluita pEr la dEmocràcia; Es pot 
d'igual manEra lluitar pEr un altrE 
tirà, El califat o pEr la simplE alE-
gria dE lluitar.





la turistificació, l’EncarimEnt dE l’habitatgE, la 
manca d’Espais pEr al jovEnt, l’alta ocupació dE 
l’Espai públic pEr lEs tErrassEs o El tancamEnt dE 
molts pEtits comErços són, sEgons Els col·lEctius 
organitzadors dE la marxa, algunEs dE lEs consE-
qüènciEs més visiblEs d’un fEnomEn dE fons, quE 
és El procés d’Elitització dEl barri i l’aprofita-
mEnt Econòmic quE En trEu l’EspEculació. “aquEsta 
transformació l’hEm viscuda Els darrErs anys com un 
dEgotEig constant i silEnciós i ha irromput com un 
conflictE visiblE arran dEl dEsallotjamEnt dEl banc 
Expropiat” Directa



lEs idEEs inadEquadEs i confusEs sE sEguEixEn unEs dE 
lEs altrEs amb la matEixa nEcEssitat quE lEs idEEs 
adEquadEs, és a dir, clarEs i difErEnts. Spinoza



Abatint governs com allaus del Kilimanjaro/ acampades Über alles 
-#claroclaro- / glaceres rúniques diluvi de lava, cal implemen-
tar-ho/ un misto a la paulista i pompeia al vesuvi 

la nostra història és l'amnèsia/el futur és a casa/ defensa 
bel·ligerant/ pòlvora, nyaf i metralla  
el Montgó ens espera/ que hi ha roba estesa! 

[…] El cap dEl grup quE va traurE a lorca dE sa casa i El va 
matar va sEr El diputat drEtà i antic tipògraf ramón ruiz alon-
so.     Ian Gibson

parlament de gel a un punt calent/ rebentant cassoles a Kópavogur  
pluja de cendres a destall/ subministres de metall als ministres de 
l'excés

a girona va cElEbrar-sE El 18 dE juliol un actE fEixista En honor 
als “caiguts pEr déu i pEr Espanya” durant El cop d’Estat dE 
1936. l’actE, concorrEgut i cElEbrat dE manEra sEmiclandEstina, 
al cEmEntiri dE girona, a l’Espai públic, i En un rEstaurant 
gironí (idEntificat), va Estar auspiciat pEr acción juvEnil Es-
pañola (ajE), un grup vinculat al ultradrEtà movimiEnto católico 
Español (mcE), Escissió dE l’històric partit fEixista fuErza 
nuEva lidErada pEr josé luís corral quE l’any 2014 va formar 
part dE la coalició la España En marcha, EntrE altrEs rEsponsa-
blEs dE l’assalt al cEntrE blanquErna dE madrid.

La Directa



El vElEro lustroso dE la muErtE  
pasEa tu silEncio por mis marEs sombríos  
EntrE brillos dE un agua nEgra En ondas,  
dondE cantan marinos dE otro tiEmpo,  
ahogados En la nochE, rEndidos a las algas  
quE transportan las sombras. 



anEm!, si t'EspantEs tan aviat, què dEixaràs pEr a 
més tard? Julio Verne

víkings a l'abordatge amb leaks al glitnir/ rorqual és un cetaci, 
banca hostatge  
króna kachina hopi sobre un cavall salvatge/ autòcton amb pas propi 

vaig comprEndrE quE El sEu silEnci Era només la mani-
fEstació ExtErior dEl sEu mal humor concEntrat.

Julio Verne



gèisers polítics a Reykjavík 
/ la saga continua fins la 
perla, Sol, tahrir,  
Syntagma no és softporn/ 
bullirà la mar de Ceuta a 
Hebron



és El dEurE dEls homEs justs fEr la guErra contra 
tots Els privilEgis immErEscuts, pErò cal no obli-
dar quE açò és una guErra sEnsE fi. Primo Levi

Aneu a prendre per l'Eyjafjallajökull/ anem a aprendre de 
l'Eyjafjallajökull  
tunguraua, Kick'em Jenny, paedku/ erupcions, atacs DDoS, 
gassos i fum 

Reviscola l'esperança, 
refundem la dignitat
reviscola l'esperança, 
refundem la dignitat  
refundem la dignitat, ateneus, cooperatives/ pobles autogestio-
nats, pobles autogestionats, 

viatge al centre de la terra/ fent-ho a la nostra manera  
aurores boreals a l'Albufera/ bon auguri, puja el mercuri 

I la iaia tremolosa  
parla amb un nyuc a la gola  
hui vos he juntat pâ dir-vos  
que el banc es queda la casa  
 
Estos murs són tota ta vida  
i eixa xusma no va en broma  

parlarem amb la plataforma  
tot el barri et vol de veïna  
 
la madera toca el timbre  
diuen que es tracta del iaio  
n'ha mort set a la sucursal  
amb l'escopeta i s'ha volat el cap 



la unió d'Estudiants comunistEs rEpartEix EntrEtant 
un pamflEt, dEnunciant lEs provocacions dEls gru-
pusclEs d'ExtrEma EsquErra; la sEua actitud provoca 
l'Esbronc dE la major part dEls prEsEnts. 

Maig del 68

sant foucault anomEna policia a l'ordrE dEls cossos 
quE fa quE una activitat siga visiblE i quE una altra 
no, quE una paraula siga EntEsa com a pErtanyEnt al 
discurs i una altra al soroll. 

Foucault para encapuchxdxs

només l'antropofàgia Ens 
unEix. socialmEnt. Econò-
micamEnt. filosòficamEnt. 
única llEi dEl món. Ex-
prEssió Emmascarada dE tots 
Els individualismEs, dE 
tots Els col·lEctivismEs. 
dE totEs lEs rEligions. 
dE tots Els tractats dE 
pau. 

Manifest antropofàgic





llibrE iii
arEna





no sabem el com, qui ni quan o l'on/ it can flow, it can crash, 
és la pulsió vital  
fites, errors, foc en els motors/ El taxista ful, el nagual 
Don Juan  
la incertesa no se pon, és el sol de mitjanit / el regal del 
temps que ens ha tocat viure 

matisos, processos, contra les apariències/ el dia a dia sense 
patrons 
batega la vida, natura en silenci a borbotons/ ser amo de 
ment i cos i no seguir la inèrcia dels canvis

El rEllotgE no s'acontEnta amb rEprEsEntar El tEmps; ElEva 
la immEdiació tEmporal d'allò viscut a la mEdiació social. 
EstablEix El tEmps social: mEsurablE-mEsurat-mEsurant. no 
fa més quE simular Els ritmEs cíclics dE la vivència

Lefebvre

matisos, processos, contra les apariències/ el dia a dia sense 
patrons 
batega la vida, natura en silenci a borbotons/ ser amo de 
ment i cos i no seguir la inèrcia dels canvis

hay una EspEciE dE rEflEjo automático En Eso dE hablar dE 
la muErtE y mirar En sEguida El rEloj. Benedetti



no tenim present, no tenen futur/ posseïm la força per no 
deixar-nos dur 
no tenim present, no tenen futur/ desconstruïm-ho tot, 
que no quede cap mur

simulació obtinguda pEr l'EsfEra i la volta dE l'Es-
fEra, pEr lEs dotzE horEs divididEs En dotzE vEgadEs 
cinc minuts pErò també pEl tic-tac quE simula Els ba-
tEcs dEl cor viu. subordina El tEmps cíclic al tEmps 
social linEal, rElacionat amb l'Espai social. amb açò 
prEsidEix; no solamEnt rEgna sobrE El tEmps dE trEball 
sinó sobrE la totalitat dE lEs coaccions i obligacions 
socials. Lefebvre

ahir tinguí un malson/ em perseguia una $ partida 
per la meitat 
em despertí de colp/ i m'adoní que estava suant sang 

Quan tens la mort als ulls i l'amor al cor  
la família entra en xoc, compartint per l'humor i el sen-
tir  a Kynodontas, el telèfon és la sal 



la millor dEfinició dEl trEball abstractE, dEsprés dE la dE marx, 
va sEr rEproduïda ni més ni mEnys quE pEr john maynard KEynEs, 
Encara quE sEnsE la mEnor intEnció crítica: “dEs dEl punt dE 
vista dE l'Economia nacional, cavar forats i dEsprés omplir-los 
és una activitat EntEramEnt assEnyada” Jappe

El treball 
és assajar la 
mort!



El concEptE dE tEmps difErEix, com és sabut, dE lEs 
duradEs viscudEs dEstriant-lEs, mostrant l'infinit En 
profunditat prEsEnt En aquEix sac dE ritmEs quE és la 
vivència.

Lefebvre

Reapropiem-nos de la vida al treball cooperatiu  
al treball cooperatiu en salut i en energia/ i a un en-
senyament actiu, a un ensenyament actiu 

la dEsnarrativització gEnEral dEl món rEforça la sEnsació dE 
fugacitat: fa la vida nua. El trEball és En si matEix una 
activitat nua. El trEball nu és prEcisamEnt l'activitat quE 
corrEspon a la vida nua. El mEr trEball i la vida nua Es 
condicionEn dE manEra mútua.

Chul-Han

la història natural dE la malaltia comEnça, sEgons alonso, dEs 
dE la infància i adolEscència, En què algunEs pErsonEs ja tEnEn 
dificultat pEr dEsprEndrE’s d’objEctEs, així com jocs amb què ja 
no juguEn; i això, amb Els anys Es va agrEujant, dE manEra quE 
tEnEn dificultats pEr apartar allò quE ja no usEn. fins quE, 
a dEtErminadEs Edats, això Es convErtEix En quElcom patològic: 
“pEr EllEs cada objEctE és únic, tot pot sErvir, li porta bons 
rEcords, i acumulEn pEls matEixos motius quE podEm acumular la 
rEsta, tan sols quE això ho apliquEn a cada cosa, és un problEma 
dE conducta pEr Excés La Directa





l'horta signa el testament d'una mort digna? 
preferix la mort de sobte que el turment? 
l'epitafi sobre un taüt de porlam a mida diu 
'el sol m'ha fet carasses, s'ha girat el vent 
poc a poc m'han donat botifarreta 
i una dreta suïcida, aixina, fredament 
ha vingut i m'ha llevat la vida 
ha vingut i m'ha llevat la vida 
però no seré jo qui us ofrene 
el meu consentiment 
ni qui alimente maquinàries 
de cobdícia i nínxols 
a les acaballes d'aquest segle que comença 
vull que els fills dels nostres fills 
escolten per la nit els grills 
foc a la ciutat de les arts i les ciències 
foc a les regates, foc al patriarcat 
foc a l'exciutat del túria esclava del 
mercat 
foc a su puta madre i llarga vida al r.a.p 



En aquEsta Economia global altamEnt libEralitzada i dEs-
rEgulada, Els països acabEn EnrEdant-sE En una carrEra 
cap a l’abismE. Rebel·lar-se ven

Competir és un luxe que només pot permetre's l'1%  
Coopera!

tu a mi no em vols, tu m'entretens 
perquè no em dónes això que tu tens 
per això te vullc, per això te vullc 
que eres perdiueta i m'has entrat per l'ull 
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u n  f a n t a s m a  r E c o r r E  E u r o p a . . .

l'EspEctrE no és solamEnt l'aparició carnal dE l'Es-
pErit, El sEu cos fEnomènic, la sEua vida dEcaiguda i 
culpablE, sinó quE també és a l'impaciEnt i nostàlgica 
EspEra d'una rEdEmpció [...] 

Derrida

i jo sóc terrorista o de l'imperi del mal... i tal/ així, pa-
réixer i no ser, la doctrina del sistema 
que ja no és eco-, ni tan sols anti-, que em dona jena;/ 
que ja no busca solucions perquè no hi ha problema 
vinga va, deixem-ho níquel, no em doneu l'esquena!

dEcEnnis dE pacificació dE lEs massEs i massificació dE 
lEs pors han fEt dEl pacifismE la consciència política 
Espontània dEl ciutadà.



tornar per guanyar, fem 
foc o fugim al bosc/ 
fem-los fora ja per dig-
nitat!/ Aspra Diàspora 

que entranyable, Rato lamentable 
deletznable, bombabajotucochable



jo sóc com un pintor a qui un déu burlEta 
condEmna a pintar, ah! sobrE lEs tEnEbrEs; 
oh, cuinEr d’apEtits fúnEbrEs, 
jo faig bullir i molt El mEu cor,

Boudelaire



El pacifismE confirma, pEr tant, 
o bé una profunda nEcEssitat o bé 
una complEta mala fE.



“mai hE rEfusat un combat, si continuE vivint quan comEncE El 
vostrE, jo sEré un combatEnt més”

[maKhno a durruti i ascaso, 1927]



polvos de talco, vaselina/ olor a traca i gasolina/ 
origami steppers club, vitamina 
mentira caïra, cotompèl de fira/ cremeta bona, 
caneleta fina/ pell de gallina, galló de mandarina 
com quan cuines menú família/ delícia de chakra, 
bambú i saliva

...Els mitjans rEvolucionaris han sEcrEtat, a 
manEra d'anticossos, la figura dEl radical: 
aquEll quE En totEs lEs cosEs dEfEnsa El con-
trari al ciutadà.

Heretges del camp de feinberg, com 
Mallowe 
cèl·lula de Joe 
tot està contingut en el no-res 
excepte les patents 
 
MJ12, manejant 
Boyer o Dirac 
la natura última és el buit 
energia free 
 
les ionosferes 
  
alternobobina 
a la centralita 
 



Corrents sinusoïdals 
d'electricitat 
tesla Malatesta 
fent corrent alterna

tots dos aspirEn a la purEsa, un mitjançant l'ac-
ció violEnta, un altrE abstEnint-sE d'Ella. ca-
dascun és El malson dE l'altrE.



frustrat i perseguit 
perdut en el desert 
conspiren rajos X 
tot allò era cert

En rEalitat... Estan units En un matEix rEbuig 
dEl món. gaudEixEn dE la sEua ExtErioritat a tota 
situació. Estan En Els núvols, i d'aquEsts trauEn 
no sE sap quina ExcEl·lència. prEfErEixEn viurE com 
a ExtratErrEstrEs.

tu eres pa mi, 
com la latència pa l'streaming 
tu eres pa mi, 
les experiències més bizarres 
tu eres pa mi, 
el que no té flow ni feeling 
tu eres pa este carro 
la mula de barres

El drama és quE cap forma d'acció és En si rEvolucionària: El 
sabotatgE bé ha sigut practicat tant pEr rEformistEs com pEr nazis.



El grau dE “violència” d'un movimEnt no indica En 
rEs la sEua dEtErminació rEvolucionària.

saps que la venjança no es du bé amb la por? 
saps que la mancança de vergonya és al port? 
però si ens ha anat bé, qui vol jugar, qui ens 
vol reptar?



solamEnt Els bàrbars i Els bojos gaudEixEn amb 
El combat. Rothfuss

l'humit EssEncial, El foc artista (quE sig-
nifica crEació i catàstrofE) dEstruEixEn lEs 
ambicions i prEtEnsions dE la rEligió i dEls 
polítics; inaugurEn El conEixEmEnt crític.

Herois piròfits, els de baix 
contra els de dalt/ des-
plaçàrem l'eix del vertical com 
tatay al Cabanyal  
Arbeit Match Kapital, i el 
capital no contempla lo elemen-
tal/ ara la vaga és total, 
sostinguda i radical  



polititzar la criança és rEpEnsar la rElació 
dE lEs donEs amb lEs curEs, és qüEstionar El 
sistEma sExE-gènErE, és dEs-biologitzar la ma-
tErnitat La Directa
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rEcórrEc Espanya a lloms dE bous robats. qualsEvol 
dElictE és insignificant si la fi és dEstruir El 
fEixismE. Durruti





un sol negre a lo Sun Ra digué que lo real no era lo possible/ que 
no fórem esclaus, no anàrem a les seues guerres/ no havíem nascut 
per morir, irreductibles neoludites a platges verges/ banyant-se en 
pronoms febles postpostfordistes, -nos -ens 'ns 

pEr rEpEnsar la invisibilització dE lEs curEs i com 
Es rElEguEn a l’àmbit familiar i privat, pEr fEr més 
complEx El sEu anàlisi incorporant la importància dEls 
componEnts afEctius En aquEstEs tasquEs, pEr fEr front 
a la problEmàtica d’assumir una doblE jornada o Ex-
tErnalitzar la cura, és nEcEssari rEplantEjar-sE qui 
i En quinEs condicions Es farà càrrEc dE lEs tasquEs 
quotidianEs pEr al mantEnimEnt dE la vida. Els tExtos 
d’amaia pErEz orozco, silvia fEdErici o cristi-
na carrasco són lEcturEs intErEssants pEr agitar Els 
nostrEs dEbats. i pErquè la nostra criança sigui una 
pràctica política, no Ens podEm oblidar quE també és 
nEcEssari qüEstionar l’hEtEropatriarcat i El sistEma 
sExE-gènErE En El qual Es fonamEnta, pErquè és un dEls 
pilars dEl sistEma capitalista. criar amb fluïdEsa dE 
gènErE (buscando El final dEl arco iris dE fiona joy 
grEEn i may friEdma Ed bEllatErra) i subvErtir l’ar-
quEtip dE matErnitat (matErnidadEs subvErsivas, dE 
maria llopis, Ed txalaparta) són un bon comEnçamEnt.La Directa



un obsErva El no-rEs i solamEnt vEu lEs cosEs quE 
ja té En mEnt. [hannibal]

açò no significa, Encara, quE l'homE la dona no siga ni 
haja dE sEr alguna cosa, quE Estiga simplEmEnt consignat al 
no-rEs i, pEr tant, puga dEcidir al sEu arbitri sEr o no 
sEr, assignar-sE o no aquEst o aquElla dEstinació. Agamben

som filles d'un meló d'Alger i 
l'agroterrorisme/ en un camp 
de golf universal el tinki winki 
viu 
agraïm l'enèrgica al·lèrgia a 
l'alegria agra/ i confrontem els 
èitors un ogre que mai riu

la rEprEsEntació no consistEix En una imatgEria, En un 
rEflEx o En una abstracció qualsEvol, sinó En una mEdiació. 



què tal? talant boscos primaris per fer mobles 
d'oficina/ bevent substàncies químiques en got de suc 
de pinya/ no voleu ningú un glopet de pluja radioactiva?
o alguna vomitiva gran panotxa amb més d'un gen modi-
ficat?/ que són més higiènics, -diuen- no els ha tocat 
ni el llaurador/ dictadors d'alimentació farcint-nos 
de transgènics/ haurem d'investigar què pensen les ba-
lenes 
entrevistar les cebes, interrogar les cols -llombardes/ 
txernòbil, bhopal... què passa amb el mediterrani?/ 
tenim per a donar i vendre plàstic i fertilitzants/ 
nadant em trobí un crani de tortuga o de crustaci/ 
gaudint del clor i del mercuri, oblidant les penes...

un Es cansa dE la piEtat, 
quan la piEtat és inútil. 
Camus

Al poble desesperat  
i al poble desesperat   
se li ha mort la Innocència  
que els han arrancat del cor  
ha pres veu en esta guerra  
el poble desesperat 



Corroent fronteres com un esquimal del coure/ 
les borses foren assaltades, destruïdes  
saquejàrem els supermercats hol·logrames/ de 
jodidos druïdes, vaga humana sense quimera 



arribEm, l'hErba Era alta, Ens tombEm En Ella; la 
bElla Estava animada, jo plE dE crEmor, vEnus dóna 
El sEnyal, El pudor dEsaparEix...

...l'amor Ens cobrEix amb lEs sEuEs alEs; El 
tEmps constrEnyia; no li vam fEr EspErar; Es for-
ma El núvol, El cEl s'EnfosquEix, brama El tro, 
cau, i tot Està consumat. Godard d'Aucour

i l'endemà sonava orxata sound sistema per doquier-
la/ així que no hi ha vida sense drama 
ni drumansense vida/ que hi sobren les paraules si 
tots saben que hi ha estima

la gilEttE dEscansaba sobrE los tocadorEs con su afán impaciEntE 
dE cuEllo sEccionado. Lorca



lEs Emocions positivEs són un rEgal dEls nostrEs 
ancEstrEs Els animals, la cruEltat és un rEgal dE 
la nostra pròpia humanitat Hannibal

s'alcen veus amb munts de ganja rere l'engonal/ 
els distants alegres anys no ens foren de profit 
hi ha futur molt de futur és nostre teu i meu/ 
s'alcen veus amb crits d'ajuda'm i estem ací 
quiets

Ja no érem el que havíem de ser ni ho seríem/ 
de cap manera, quotidianament preníem  
les formes de l'aigua, fou la seua pitjor distopia/ 
no es pot controlar allò que canvia 

vaga mundial indefinida 

a causa dE l’Esforç, moltEs donEs patEixEn 
artrosi o malaltiEs dErivadEs dE manipular 
dEtErgEnts i altrEs matErials tòxics. hEm 
dE sabEr plantar cara pErquè El trEball 
domèstic ha EsdEvingut una forma d’Escla-
vatgE.

La Directa



lEs quE EstavEn sEntEnciadEs a mort van quEdar 
En llibErtat dEsprés quE algú falsifiqués la 
firma dE jEsualdo dE la iglEsia, quE, com 
a rEprEsàlia, a mi i a lEs trEs companyEs, 
Ens va Enviar dE nou a la prEsó dE vEntas, 
a madrid. a mi, Em van jutjar El 1945 i, 
dEls 30 anys quE Em van imposar, la major 
part Els vaig passar a sEgòvia, no pEr cap 
dElictE quE hagués comès, sinó pEls quE podia 
comEtrE En un futur. M. Salvo



no sEntim prEdilEcció pEr l'Encant dE lEs 
ruïnEs. pErò Els tuguris civils quE s'ElEvEn 
En El sEu lloc tEnEn una llEtjor gratuïta quE 
crida Els dinamitErs.

valència crida a la vendetta 
fractal/ nodes autònoms, tô 
l'ormeig comunal 
Reikiavik crida a un cervell 
col·lectiu/ googleing Wu Ming, 
Kalevala day peew

pErò El gEst dE l'avantguarda no és El bo. ningú pot mai tEndir 
cap a «la pràctica», «la vida» o «la comunitat» pEr la sEn-
zilla raó quE cadascuna Està sEmprE-ja-En-EllEs, i quE només Es 
tracta d'assumir quina pràctica, quina vida, quina comunitat Està 
ací; i si Es fEs El portador dE lEs tècniquEs adEquadEs pEr a 
modificar-lEs

anticiclons i hormones, repreciosor 

d'on no n'hi ha no se pot traure, 

mi amol



avEnturEr és El quE fa quE lEs avEnturEs ocórrE-
guEn, no aquEll a qui li ocorrEn avEnturEs. 
 

si malamEnt no rEcordE, la infància consistia a tEnir ga-
nEs d'allò quE no Es podia aconsEguir 

OLAFSDOTTIR 
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l'antitErrorismE no és un Esquinç lamEntablE dEls nostrEs bElls 
principis dEmocràtics, una ExcEpció al margE d'aquEsts, és abans 
dE rEs El continu actE constituEnt dE lEs dEmocràciEs contEmpo-
ràniEs.

Kanpoan uso, etxean otxo!  
 
Contra els de dalt/ amplificant qualitat 
de vida  
lo que n'hi ha juga/ energia compartida  
 
neurones espill/ aizkolaris del codi obert  
fisibles a ferir/ impressores 3D 

El podEr constituEnt és El vEstit dE to-
rEro quE vEstEix l'origEn sEmprE sòrdid 
dEl podEr.

Hac te te pe esa/ dos punts barra barra  primera Internacional/ del Hacklab   
El hacker no baixa al poble  el hacker és poble ell mateix  el hacker és el mateix poble! 



mEnys El modEl d'una nova 
forma dE govErn quE la 
sEua rEalitat ja En actE. 
En El tEmps dE lEs xar-
xEs, govErnar significa 
assEgurar la intErconnE-
xió dEls homEs..

és un projEctE Explíci-
tamEnt polític. una Em-
prEsa quE cartografia El 
planEta tErra. 
no Es cartografia més 
quE El quE un mEdita 
apodErar-sE. 

Com el p2p/ COlp A COlp  
Com el Harry tuttle/ COlp A COlp  

Com el genovés/ COlp A COlp  
Resiliència a valència  

a dolor!  
 

gabon dener, industri iraultza berrian/ atomoak bitak 
dire  

pottokak, pottak, baitak emanen dazkizut / pilota, pikua, 
haria, ardi gasna emanen datzut  

zizpak dotorezia gure buruei emanen diogu  
 



El hacker no baixa al poble  
el hacker és poble ell mateix  
el hacker és el mateix poble! 

l'impEri no s'oposa a nosaltrEs com un subjEctE quE 
Ens faria front, sinó com un mitjà quE Ens és hostil. 
 
nosaltrEs rEprEsEntEm, En El si dE lEs mEtròpolis dE l'im-
pEri, un pErill. nosaltrEs som l'EnEmic qualsEvol.



és ciutadà tot allò quE prEsEnta un grau dE nEutralit-
zació ètica o una atEnuació compatiblEs amb l'impEri. 
 
...El movimEnt Es va oposar al compromís histò-
ric considErant-sE força dE l'oposició, pErò al 
matEix tEmps va rEbutjar la radicalització pEl quE 
fa a l'EnfrontamEnt. Els autònoms Es van trobar 
així complEtamEnt aïllats.

El mov. del 77



no sap pilot, ni ho sap qui du El timó, 
El vEnt quE fa, i sEguEixEn pEr un 
antic costum Els camins dE la mar. 
així vaig jo, com pErdut En lEs horEs, 
com navEgant quE busca far Enlloc 
quE El pot guiar; pErò la mEua nau 
sEnt Els Embats dEls vEnts contradictoris, 
         i un cansamEnt dE fusta l'EscomEt. 

la història Es rEpEtEix duEs vEgadEs, la primEra 
com a tragèdia, la sEgona com a farsa Marx

..protagonitzada pEr individus sEnsE 
EspEssor, no individus sinó ExEmplars 
[…] lEs sEuEs accions dramàtiquEs no sE 
succEEixEn sEgons l'abans i El dEsprés, no 
ocorrEn unEs dEsprés dE lEs altrEs[...] 
“imitEn” la succEssió tEmporal dE l'acció 
allò narrat En hamlEt és una sort dE prEsEnt 
continu, sEnsE EspEssor, Està passant cada 
vEgada quE Es rEprEsEnta la tragèdia, i pEr açò 
mai arriba a passar ni acaba dE fEr-ho). 

J.L. Pardo

Estellés



així que és cansada la vida/ d'aquells que sospiren 
d'aquells que amb vergonyes/ sols callen el que es 
diuen 
ben pensat, si no patixen tant/ si-sí-si pots, síguiri-
síguiri-pots, síguiri-síguiri-pam! 
 
un lletraferit sampleja/ i deixa llegona i aixada 
clavada en la terra d'un sol crit 
lletra lletja, de l'ofensiva escarxofa/ rodalies de 
valència publicant afers de llit 
 
l'os de la ràbia s'esclafotxa en els queixals.../ si pots, 
si pots-si -uooooh! 
fes-li saber a la causant de tots mos mals/ que el 
seu somriure m'ha de traure d'esta cruel apnea

alEgrE, alEgrE, alEgrE 
como los pErros sabEn sEr fElicEs, 
sin nada más, con El absolutismo 
dE la naturalEza dEscarada. 

Neruda

bailando y celebrando 
bailando y coprodusiendo



o obrint-tE lEs camEs, 
fins a fEr-tE arribar, alhora, 
amb gEmEcs i rEtrocEssos, 
a l'EspasmE lEnt dEl vici; 
fins a sEntir-tE Enfollir, 
         una instantània follia:

 Estelles

finalmEnt, mirEu la història dEls homEs, a la llarga, homE 
pEr homE, pEr complEt com una fugida, En primEr lloc davant 
la vida, la qual cosa és El pEcat; dEsprés davant El pEcat, 
i és la llarga nit travEssada pEr riurEs Estúpids, amb un 
rErEfons d'angoixa solamEnt.     

Betaille



si no somiem amb les històries del turuntupà/ haurem 
de viure per sempre malsons de truntupàtum 
el teu cos d'ambre és ambrosia amarat de codonyat/ 
i jo només un mal amanuense amb algun que altre 
amanyac

El postporno, malgrat El sEu rEpug-
nant agEnciamEnt artístic Europocèntric 
i colonialista dE la dEsobEdiència sE-
xual, conté la potència pEr a invEn-
tar altrEs formEs compartidEs, col-
lEctivEs, visiblEs, obErtEs dE dEsig, 
un copylEft dE la sExualitat quE su-
pErE l'EstrEt marc dE rEprEsEntació 
pornogràfica dominant i El consum sE-
xual hEtEronormalitzat 

Manada de lobxs

vaja la canalla com tralla/ furgant en les recòndites ron-
dalles d'amoríos 
què és, doncs, el que pensem si amb la brossa es talla la 
dalla? 
què és la victòria d'aquell dramanbàsamb cant d'estil?

amb el piu que trenca armeles,/ creïlles, tomaques i cebes, 
guaiabes, morangos, cocobongo,/ tanga i tongo, yo quito yo pongo



...quan a dos dE lEs nostrEs damisEl-
lEs quE haviEn traspassat Els límits dE 
la tEmprança Els vapors bàquics Els van 
ofuscar dE sobtE El cap...

festa fluorescent de les llums intermitents/ 
bombo caixa i Benima no ens falla 

la gent del bodevil untant de crema la nit/ 
carrers i falles trutupà i tralla

i mos empastrem 
per la bullatera 
i el cau fa olor 
a suor, a pelea 
bambo no mambo 
rogle de caldera 
surrianda en flor 
ja ve la primavera



—la fam, la nEcEssitat dEl cos fEnt rEtrocEdir 
la voluntat quE cErca la llibErtat, una força quE 
fEia quE totEs lEs rEvolucions promEtErEn El rEgnE 
dE déu dErrotat o transvEstit 

Marcus



cultural i socialmEnt, EstEm dissEnyats a sEntir 
atracció pEl sExE oposat, la qual cosa crEa molta 
confusió quan Es comEnça a sEntir alguna cosa di-
fErEnt. En El mEu cas, jo sEmprE vaig sEntir quE 
l'atracció pEr pErsonEs dEl mEu matEix sExE Era 
alguna cosa dolEnta (al cap i a la fi, és El quE 
diuEn algunEs rEligions), i dEs dE molt promptE 
va comEnçar una lluita En El mEu intErior EntrE El 
quE sEntia i El quE pEnsava quE s'EspErava dE mi. 
Ricky Martin

plànols cerebrals 
nodes de sinapsis 
oh, radiocontrol 
documents en sànscrit

Endorfines, plaer robust  
renovables, respiració en curs  
va de cine, açò me trau fum  
ai que em trenque, bo pa la 
salut  
 
tremolor, mos al coixí, tusc  
contraccions, dilatacions, uf  
he entrat net i he eixit brut  
expandint, el dia es fa curt 

utilitzar açò quE «és mEravEllós sEr dona», suposa 
assumir, pEr a dEfinir lEs donEs, Els millors trEts (mi-
llors rEspEctE a qui?) quE l'oprEssió Ens ha assignat, i 
suposa no qüEstionar radicalmEnt lEs catEgoriEs «homE» 
i «dona», quE són catEgoriEs polítiquEs (i no dadEs 
naturals). Wittig



Amfetes i hormones, fitness 
Jess-Extender 
Almirall Aventis, màrqueting i 
pastis 
tot d'spam de prozac, de 
viagra i Xanax 
la psicoteràpia del benestar

Atenes crida a l'octanato tendral 
pal puig lightyear kubotàn via rectal 
valència crida, fúria rotllo the Clash 
plusvàlua d'hòsties pa la highest class! 

 
gran foc al cel, lava davallarà; 
malls, bancs i borses... tot cremarà 
els puits i les planes seran tots iguals 

les pedres per mitj rompràn... 
 

gran foc al cel, lava davallarà; 
malls, bancs i borses... tot cremarà! 
els puits i les planes seran tots iguals 

les pedres per mitj rompràn 
al llit del tú ria!





para mi, Ella no Era una 
pErsona, ni tan sols una 
vEu; Era solamEnt una part 
dE la cançó quE crEmava En 
El mEu intErior. Rothfuss





El círculo dEl ciElo midE mi gloria,
las bibliotEcas dEl oriEntE sE disputan mis vErsos,
los EmirEs mE buscan para llEnarmE dE oro la boca.

 Borges

festa fluorescent de les llums intermitents/ bombo caixa i Benima no 
ens falla 
la gent del bodevil untant de crema la nit/ carrers i falles tru-
tupà i tralla



abanicar nuEstra música bastarda

pobles i festa 
descontrol ruïna 

mandanga en el tanga 
burumballa en tarima 

cata cubata bakalata primera fila 
Resaca playa peim aspirina 

adrenalina dilah 
canela en rima 

albaes, processons 
serotonina 

aspenta teta, horitzontal te tenta 
l'abocaor d'El puig te representa 
bovina, ovina, porcina en la granja 
palmera discotequera i més ganja 

gasteu bé l'eina 
anem per feina 

nanai de la xaina 
nonaina 

nanai nonà 
 

festa fluorescent de les llums intermitents 
bombo caixa i Benima no ens falla 

la gent del bodevil untant de crema la nit 
carrers i falles trutupà i tralla

dormida Era El quadrE d'un incEndi. dEs-
pErta Era El foc matEix.     Rothfuss



Infiltrados? Como podeis osar a llamar infiltrado a alguien, 
que probablemente no él, pero otro policía en similares circunstancias 
de paisano 
ha detenido a un carterista en tu ciudad, un terrorista en tu ciu-
dad, 
un traficante en tu ciudad? ..... infiltrados decís? ojalá existieran 
mas infiltrados así 
neperianodeekis fa 25 minuts

En cada instant dE la sEua Existència, la policia 
rEcorda a l'Estat la violència, la trivialitat i 
la foscor dEl sEu origEn.

Y eso por no mencionar que salvan gatitos de los árboles,/ ayudan a 
cruzar la acera a niños y ancianos,/ ceden el paso a los peatones en los 
pasos de cebra y... 
de vez en cuando... salvan al mundo cuando es de noche/ y aparece 
una luz en el cielo al grito de "nena, el deber me llama". 
Menos mal que tenemos esos infiltrados entre nosotros./ no sabes lo 
tranquilo que salgo cada día a la calle. 
Ruben Sevilla en resposta a neperianodeekis fa 15 minuts

dEl quE prEcEdEix Es dEduirà sEnsE Esforços aquEsta Evidència 
biopolítica: no hi ha mort “natural”, totEs lEs morts són morts 
violEntEs. això val ExistEncial i històricamEnt.



Suc de pera al paladar cru/ poc a poc que aixina no puc  
empeltant-se, ploguent-se damunt / cau el dubte, coito 
ergo sum

quan un arbrE crEix és tEndrE i sEmblant al vímEt, pErò 
quan El sEu tronc Està sEc i rígid, s'Està morint. 
la durEsa i la força són satèl·lits dE la mort. 
la flExibilitat i la fEblE-
sa ExprEssEn la vigorositat dE l'Existència. 
pEr això El quE s'ha Endurit no vEnç. Tarkovsky

la vida és mossEgar la fruita dolça 
a lEs EscalEs dEl mErcat cEntral 
pujar pEr cavallErs fins la valldigna 

fumar oblits, cantar a crits  Obrint 
Pas

tu i jo, açò, ací i allà, imple-
mentant!  
tu i jo, i ella, així i aixà, orgone-
jant!  
tu i jo, nèctar imperial mangai  
iku, tsunami d'orgasmes  
gel en flames 



la lluna brillava i també El xicotEt EstEl quE l'Escorta fidEl-
mEnt. 

Simone de Beauvoir

Mort xiquita, orgó a ful/ com bonobos, big bang al Short Bus  
fon iglús de tabús a l'anus/ ambrosia, bacores amb gust 

saben que s'estimen/ sobren les paraules 
s'obrin les paraules fins el pont de les arenes/ però, al teu costat, sí 
estima-estail 
li caigueren regalims pel baix ventre...

...és la llum dE totEs lEs llums quE brilla més Enllà dE tota 
foscor. és visió, la fi dE la visió, assoliblE mitjançant la 
visió, i rEsidEix En El cor dE tot. Bhagavad Gita

nit d'estiu magnètic/ mou els cigonyals 
voltatge inalàmbric/ diferència de potencial

únicamEnt El tEatrE és capaç dE crEar la nova sociEtat. Els 
EscEnaris, colors, paraulEs i sons només han dE sEr prEsos 
dEl subconsciEnt i animats a Engolir-sE la rutina quotidiana 
i la sEua misèria.



serotonin
a 

aspenta 
teta, horitzont

al te te
nta/ 

l'abocao
r del puig te re

presenta
 

bovina, 
ovina, po

rcina en
 la gra

nja/ 

palmera discotequ
era i m

és ganja 

gasteu bé l'eina/
 anem per fei

na 

nanai d
e la xai

na 

nonaina 
nanai no

nà

d'ací l'anacronia d'un prEsEnt rEvolucionari as-
sEtjat pEls sEus modEls antics. Derrida

I m'he adonat que tot roda al meu voltant/ mentre escric i mentre em ric de tot 
ageuron alumrof haití/ i pensar que tot el que comença té una fi  
Ja saps drut que no m'acaba/ i és per això que rebufe i badalle abans de dormir

i En EfEctE, lEs opinions d'aquElls grups vEnErablEs EstavEn Em-
balsamadEs, lEs sEuEs idEEs fEiEn olor dE nard. Era aquEll un 
món En Estat dE mòmia. Els amos EstavEn Embalsamats, Els criats 
saturats. 

Victor Hugo







llibrE vii
silEnci





per més que hi haja milions de mitjans 
i en el fons venen el mateix: oci-control 
alienació amagada, comoditat comprada... 
la vida de ma iaia fou més interessant? 
 
que facen jocs de play de pedra, paper i tissores 
i pinten el sambori en lloc del pas de peatons 
botar a la corda, amb tela i fusta fer construccions 
amb la mare carabassera, amb el pare carabassó 
 
prodigis de la tècnica mediàtica 
decenes de decennis d'expoli cultural 
corrent, la gent corrent amb la matèria grisa estàtica 
i pesant; callant i tragant, ja no vivim jugant

all your two-bit psychiatrists arE giving you 
ElEctro shocK 

thEy say, thEy lEt you livE at homE, with mom 
and dad 

instEad of mEntal hospital 
but EvEry timE you triEd to rEad a booK 

you couldn't gEt to pagE 17 
'causE you forgot, whErE you wErE 

so you couldn't EvEn rEad 
don't you Know, thEy'rE gonna Kill your sons 
don't you Know, thEy'rE gonna Kill, Kill your 

sons.
 Lou Reed



[...]pEr això no hi ha lloc En l'èti-
ca pEr al pEnEdimEnt; pEr això l'única 
ExpEriència ètica (quE com a tal no pot 
sEr tasca ni dEcisió subjEctiva) és 
sEr la (pròpia) potència, Existir 
la (pròpia) possibilitat; Exposar En 
tota forma El sEu propi sEr amorf i 
En tot actE la pròpia inactualitat. 

Agamben

quin sEria l'objEctE dEls drEts civils, quE Ens ac-
cEptE la sociEtat, quE Ens dEixE conviurE “En pau”, 
quin sEria El sEntit dE la igualtat dE drEts? iguals 
a què? a qui? iguals pEr a qui? 

Foucault para encapuchadxs

opinions pautades a una estètica 
l'escatologisme resta al fons de l'orinal 
nous corrents furtats a l'underground 
triar que posar-se és la màxima expressió de llibertat!

aborígens de la terra fecunda, 
primitius pobles de vora mar 
indígenes de costums ancestrals 
divendres de la deessa estrenaltunda



aquEsta política, quE fEia impossiblE quE lEs donEs tin-
guErEn dinErs propis, va crEar lEs condicions matErials 
pEr a la sEua subjEcció als homEs i pEr a l'apropia-
ció dEl sEu trEball pEr part dEls trEballadors homEs. 

no existeix cap resposta sense ser 
pregunta 
ni cap pregunta innocent 
no hi haurà cap creient sense 
ser esclau 
ni cap dogma innocent

tant El dissEny arquitEctònic dE l'apartamEnt, com Els 
mEcanismEs visuals, Els moblEs o ElEctrodomèstics dE l'àtic 
dE soltEr dE 1956 prEtEniEn funcionar com a aparElls con-
vErtidors quE pErmEtiEn transformar incEssantmEnt El trEball 
En oci, dEsvEstir El vEstit, humitEjar allò sEc, fEr quE 
l'homosExual fóra hEtErosExual, El monògam polígam, trans-
formar El nEgrE En blanc i vicEvErsa.

Preciado
no tenim present, no tenen futur 
posseïm la força per no deixar-nos dur 
no tenim present, no tenen futur 
desconstruïm-ho, que no quede cap mur

haussmann va sEparar i va dividir lEs comunitats dEls pobrEs amb 
bulEvards pEls quals discorria El tràfic.



la diada accElEra El dEbat sobrE l'articulació 
dE la rEpública catalana

bErga Es dEsborda Enmig d'un 
onzE dE sEtEmbrE multitudi-
nari i dEscEntralitzat

una flotilla 
dE donEs pEr 
trEncar una 
dècada dE blo-
quEig a gaza

 "EstEm obligadEs a ExErcir la unilatEralitat: 
cal quE dEsobEïm pEr la indEpEndència" 



si Els nazis haguErEn conEgut Els urbanistEs 
contEmporanis hauriEn transformat Els camps dE 
concEntració En habitatgEs dE rEnda baixa. I.S.

xicona, vols una copa... l'Amèrica? 
doncs vine a la ciutat de violència 2007 

ací entre autopistes i tanta gentola 
els paguem els vicis a la jet set de les revistes 
merda va de baixaeta i s'ha feta gran la bola 

estem de dol a la vora de la mar desfeta 
senyors de corbateta amb massa benefici net 

de fet, sent un calfred quan pense en fotre'ls el primer tret 
anem suportant la crisi de la terra crítica 
el agua para tontos i el vozarrónde rita 

caminem per avingudes vingudes del no res 
ens arronsem de muscles per combatre la penúria 

foc a la ciutat de les arts i les ciències 
foc a les regates, foc al patriarcat 

foc a l'exciutat del túria esclava del mercat 
foc a su puta madre i llarga vida al r.a.p.

prEfErisc sEr un porc a un fEixista 
Porco Rosso





la terra es troba en un estat febril i disentèric 
i escriu al seu diari de rescalfament: 
a quin contenidor haurem d'abocar el capital? 
al verd? al groc? o reciclar-lo té més mèrit?

la mort dE l’hortolà és alguna cosa violEnta 
pEr sobtada. una vEgada EncEbat, a l'ocEllEt 
sE l'ofEga submErgint El sEu cap En un got dE 
armanyac o dE conyac.

Compra salut, mor de vell i paga, 
quan baixen les vendes pandèmies low cost 
sales d'espera, clientelisme 
desmedicalització radical! 
 
tamiflú, col·lagen amb neurotoxines 
papiloma fever, ceps de grips porcines 
violar, vacunar, verges vietnamites 
estilo artesano retrovirals

quE algunEs tEsis, com aquElla dE la “guErra dE tots contra 
tots”, Es trobEn hissadEs al rang dE màximEs dE govErn, és al-
guna cosa quE dEpèn dE lEs opEracions quE autoritzEn. així un Es 
prEguntarà, En aquEst cas matEix, com la “guErra dE tots contra 
tots” va podEr dEsEncadEnar-sE abans quE cadascú fóra produït 
com cadascú? i Es vEurà llavors dE quina manEra l'Estat modErn 
prEssuposa l'Estat dE cosEs quE produEix; dE quina manEra fixa 
En antropologia l'arbitrariEtat dE lEs sEuEs pròpiEs ExigènciEs; 
dE quina manEra la “guErra dE tots contra tots” és més aviat la 
indigEnt ètica dE la guErra civil quE l'Estat modErn ha imposat 
pErtot arrEu sota El nom d'Economia; i quE no és més quE El rEgnE 
univErsal dE l'hostilitat. 





into thE hills i vanishEd
no onE EvEr asKs mE 

who i am or whErE i'm going 
but thosE of you who Know 
you covEr up my footprints 

[...] 
frontiErs arE my prison

oh thE winds, thE winds arE blo-
wing 

thru thE gravEs thE winds arE 
blowing 

frEEdom soon will comE! 
thEn wE'll comE from thE shadow.

The partisan





llibrE viii
‘ta tia





10.000 milions tete, són 10.000 milions -me'ls fies? 
són minijobs minisous, minidrets, macroprecarització 
palo als orcos -occupy mordor!- migrants fora dels 
CIEs 
holocausto canibal pa l'Olivas, Amorós & Co. 
 
màximum rispect als col·lectius de construcció 
coopes d'habitatge, economia social 
bescanvi,-el modus operandi ara és 
vamos tirandi que és gerundi, oh oh! 
 
contra les retallaes ja està bé de velcros 
és l'hora de l'autonomia en salut i escola 
la renda bàsica està fresca, si te molesta pos tira 
d'esta 
-esquitxa'm tota, -això és com tot! -hola… 
 
Dumbo, bales de goma al Juancar, a ferir 
cau la Merkel, cau Repsol, no volverà a ocurrir! 
Rouco mascaró de l'AvE! Església, paga l'IBI! 
tu eres pa mi com Rajoy pa Bankia, mi amol

fabra las mata callando, 
eliminable 

raere de tot you know estan els 
diners, my heart



vaig dEspErtar En lEs profunditats dEl 
bosc, un mantEll dE fullEs va sEr El 
mEu llit. 

la dansa del vetlatori   
la dansa del vetlatori  
vinga totes a ballar   
que és dansa que sempre es 
dansa   
quan es mor algun albat  
la dansa del vetlatori 



After party, dirty penca 
mousse de felpa, penalti panenka 
suau su su suau su suau requete suau suau 
t'entra turma, tendre tantra en la tundra 
coco, catximba, cuallada i caquis 
sexe sacsa, coquetes de dacsa 
llit de mamelles, bonzo a l'ast 
metralla de pelutxe se m'està esvarant 
 
De cap a la banyera en flotador crocanti 
ambrosia als cotxes de colp al ralentí 
moqueta de culs, quedar-te en conill 
matraca rosa fluor

pEr norma gEnEral, a partir d'un pib dE dEu mil dòlars pEr 
càpita, El crEixEmEnt Econòmic dEixa d'afEctar al grau mitjà dE 
fElicitat.

to guapete tete to guapete este guateque 
te deixem KO de forma oblonga rotllo 
oyuket 
la muntem com en el tente no sé si m'explique 
del palo musculman en cinta vHS 
còpia-li el cassette sona de categoria 
la Ong del baile funk alça el barri amb 
esta song 
pin i pon amb Don pimpón de competi al ping 
pong 
Et crema l'Ett, hi haurà menut temilla!





Occipital 
vulva 
fent l'animal 
tríptic brazilian wax 
 
franela anal 
Òfua 
Batut d'ojal 
proto-identitat galàxial

SuAvItAt unIvERSAl

Mal percal 
Macramé 
Abdominal 
Ovni xoco horitzontal 
Catel global 
Entrecuix 
Mermel·là 
fricativa palatal

la jovEnEta privatitza tot El quE prEn. així, pEr a 
Ella, un filòsof no és un filòsof, sinó un objEctE 
Eròtic Extravagant; dE la matEixa manEra quE, pEr a 
Ella, un rEvolucionari no és un rEvolucionari, sinó 
bijutEria."



nosaltrEs no tEnim rEs a dir als ciutadans dE l'im-
pEri: pEr a això faria falta quE tinguérEm algu-
na cosa En comú. pEr a Ells, la rEgla és simplE: 
o dEsErtEn, Es llancEn a l’EsdEvEnir i s'unEixEn 
a nosaltrEs, o romanEn on Estan i sEran llavors 
tractats d'acord amb Els principis bEn conEguts dE 
l'hostilitat: rEducció i aixafamEnt. 

teo frigodedo dus frescor de frigopié 
això és com l'altre com el xiste com aquell 
vénen les monleonetes te mengen l'orella 

te pugen l'energia a tope com a Mario 
estrella 

genolleres rebentades, màximum 
rilax 

quedem les millors perles 
del jodido món mun-
dial!



«és sabut quE humboldt EnsEnya a comprEndrE cada 
llEngua com una dEtErminada concEpció dEl món, i quE 
ho fEia invEstigant la forma intErior En la qual Es 
difErEncia En cada cas l'EsdEvEnir humà originari quE 
és la formació dEl llEnguatgE». pErò no només s’Endú 
una concEpció dEl món, sinó «formEs i EstructurEs» 
quE adquirEixEn consistència més Enllà dE la nostra 
EfímEra Existència, i quE tEnEn garantida la rEsur-
rEcció quE Els procura El lEctor quE ha Estat afEctat 
pEr EllEs. l'EfímEra rosa viu En El sEu nom.

Ferrraris

Jo estic per tu, tu estàs per mi  
nàixer pâ morir és l'única certesa  
si cau el futur, inventem present  
el nostre present i la seua potència  
a cada moment, tota l'eternitat  
la llibertat me la done jo amb els meus  
 
Omplim la vida de vida 

sErà un dia quE durarà anys.

expropiant latifundis estelars 



l'impEri no té, mai tindrà, una Existència jurídica, instituci-
onal, pErquè no la nEcEssita. l'impEri, a difErència dE l'Estat 
modErn, quE Es prEtEnia com un ordrE dE la llEi i la institució, 
és El garant d'una prolifEració rEticular dE normEs i dispositius. 
En tEmps normals, aquEsts dispositius són l'impEri. 

Y eso por no mencionar que salvan gatitos de los árboles, 
ayudan a cruzar la acera a niños y ancianos, 
ceden el paso a los peatones en los pasos de cebra y... 
de vez en cuando... salvan al mundo cuando es de noche 
y aparece una luz en el cielo al grito de "nena, el deber 
me llama". 
Menos mal que tenemos esos infiltrados entre nosotros. 
no sabes lo tranquilo que salgo cada día a la calle. 
Ruben Sevilla en resposta a neperianodeekis fa 15 minuts

Independència ani-
mal, banal natilla 
ausaes mi vida, t'has 
enganyat de link 
muay thai en la bàs-
cula de karen 
i pa dormir? pa dor-
mir en el hotel



l'Eslògan rEformista “un 
altrE món és possiblE” quE 
molts anti-g8 ExhibiEn En 
lEs pancartEs no fa sinó 
proporcionar la mEsura dE 
la sEua rEsignació i dE la 
sEua ignorància: la qüEstió 
no és, naturalmEnt, quE al-
trEs mons siguEn possiblEs, 
sinó quE altrEs mons Estan 
aquí, viuEn o dormitEn sota 
El pEs dEls dispositius im-
pErials, i quE sE'ls diri-
gEix la guErra. 



pesca al Bolinha en el cel  
un peixet mapejant l'Amazònia  
gnu, rotllo hindú  
expropiant latifundis estelars  
 

Compila codi C++  
nit i silici d'hivern  
armen antenes low-fi  
hardware lliure i açaí  
 

Ràdiotereskova  
Zhugderdemidiyn gurrag-
cha  
femto satèl·lit, pinga!  
tango Down  
tecnosanteria  
de la matemàtica i la vida! 

la política quE vE. política dE la insur-
rEcció local contra la gEstió global. dE la 
prEsència rEcobrada sobrE l'absència dE si. 
sobrE l'EstranyEsa ciutadana, impErial. 
rEcobrada mitjançant El robatori, El frau, El 
crim, l'amistat, l'EnEmistat, la conspiració. 
mitjançant l'Elaboració dE manErEs dE vida quE 
siguEn també 
manErEs dE lluita. 
política dEl tEnir-lloc. 



quan Esclata una guErra la gEnt diu: "això no pot durar, 
és massa Estúpid" i sEns dubtE una guErra és EvidEntmEnt 
massa Estúpida, pErò això no impEdEix quE durE. l'EstupidE-
sa insistEix sEmprE.  

 
EntrEtant dEl prEsidEnt bill clinton vam aprEndrE quE El 
sExE oral no és sExE si Es practica a la casa blanca, i 
l'Església catòlica Ens va convéncEr quE la pEdofília no és 
pEcat si la practica un capEllà.

 
I. Allende

Juguen amb nosaltres al 
"tetto" 
i ens estan clavant fins a ben 
en dins el "sujeto" 
si el satèl·lit et vigila, 
tu te calla i lo asimila



ErEn llEtjos. no hi havia pal·liatius.  
un fan ficant-sE un dit a la gola, vomitant-sE lEs mans dEsprés 
llançant El vòmit a la gEnt quE hi havia a l'EscEnari, Era com 

una malaltia EstEnEnt-sE. 
Greil Marcus

mamprén la brega, la col·lega aplega tard 
este merquetengue me partix per la meitat 
jamelga austerritja, lliri entre cards 
ton pare té terreno, ja te tinc catà 
guaratxa, pelroja, xiringuito platja 
arenga la bullanga que la xona raja 
no sigues estreta, la vida t'apreta, 
a la biblioteca, virgo vicenteta

liquid feedback sepultant els 
Mamertos 
superant consensos a base de 
consensos 
la prima de riesgo supura a 
primo de Rivera 
les xarxes menjant-se les en-
tranyes del Malhuenda



que viva la revo-lusión 
uh ah orxata no se va 
 
bailando y celebrando 
bailando y coprodusiendo

Bao Jingyan va alliberant  
una ristra de backups  
astrología artificial  
lluna plena prenatal y aunquE las florEs llEgan 

a cubrir 
sus fríos piEs, las florEs 
no son bEsos, 
llEgan allí también para 
morir. Neruda



no hi ha pEr què prorromprE En lamEnts pEssimistEs sobrE l'avEnir 
dE la cultura quan Es rEduEixEn lEs subvEncions pEr a projEctEs dE 
rEcErca quE dE totEs manErEs En la sEua major part són o bé absurds 
o bé constituEixEn un pErill públic; ni mErEixEn massa compassió 
aquElls univErsitaris quE sobrEviuEn, pEr mEra inclinació EmpEdrE-
ïda a la sEua rEspEctabilitat profEssional EstamEntista, ocupant 
placEs rEpartidEs o provisionals quE Els proporcionEn uns ingrEssos 
EquivalEnts a lEs ajudEs d'assistència social. més probablE sEmbla 
quE d'aquElls intEnts una mica Extravagants d'Establir-sE, pEr 
ExEmplE, amb un «consultori filosòfic», com una EspèciE dE dEn-
tista intEl·lEctual o tallEr dE bricolatgE pEr a pEnsadors afEcci-
onats, puguEn sorgir alguns nExEs innovadors —a més d'uns altrEs 
més aviat grotEscs— EntrE la filosofia i la «vida».

 
-Robert Kurz 



paramilitars i ExtrEma drE-
ta intEgrEn una EmprEsa quE 
ExEcuta dEsallotjamEnts Ex-
trajudicials

La Directa

un informE dEls mossos insta 
la fiscalia dE l'audiència 
nacional a obrir diligènciEs 
pEr la crEma dE fotos dEl 
rEi

Came came crew 
mercromina i sang als genolls 
fat cap i al Kalea 
parquinejant al le Club

Hui n'hi ha torrà papi 
i la matinà és pa mi 

hàmers ocasions racons revolcons 
carretera Barna rotondes detencions 
túning competicions a rectes de polígons 

espòilers i alerons a l'aire 
semàforos en ambre 

clits per estrenar estrenant fetge 
make up funda güihqui fanta i de banda a banda 

rulen i merquen una nova tanda 
benefici hasla carril bici pasta 

milhomes panda al regne del vici 
farem negoci alternatives a l'oci 

oh sí sí mulata oh sí sí



jo, aquEst agost, hE marxat lluny, hE gaudit, 
sE m’han omplErt Els ulls i Els pulmons. i hE 
rEcordat, novamEnt, quE si viatjo també és pEl 
plaEr dE tornar. viatjo, al bar dE la cantonada 
i a l’himàlaia, pEr travEssar El món i dEixar 
quE El món Em travEssi. pEr tornar travEssada 
dE nous i antics fils quE fan la xarxa quE és 
la vida. pEr tornar a aquEst mEu lloc, El mEu 
nodE, la mEva cambra pròpia, El mEu cos dE dona 
habitada, un lugar En El mundo.

Mar Vallecillos

ni un nano ni nono 
mo n'anem 
last night half past eight



pobles i festa 
descontrol ruïna 
mandanga en el tanga 
burumballa en tarima 
cata cubata bakalata primera 
fila 
Resaca playa peim aspirina 
adrenalina dilah 
canela en rima 
albaes, processons

Els diners són fe, són la por a la incertesa  
por als carrers, a la mort, al càncer, a la sida,  
por a la feina, por a la por i al papiloma  
por als diners, a la crisi, por al clima  
hic haec hoc d´una vida que cal viure  
corre riscos, corre lluny, corre forrest corre! 

no Es tracta dE dEsdEny o dE purEsa mEtafisicollibErtària cap 
a una forma d'indústria quE no Ens és favorablE, sinó d'una 
ElEcció dEls mitjans als quE Ens importa arribar actualmEnt. 
la publicitat pròpiamEnt dita no Ens sErvEix En aquEst momEnt, ja 
quE no vEnEm rEs.

Expressions culturals autogestionades 
sense condicionants estilístics imposats 

internet com a distribuïdora mundial 
suport a les lluites contra l'ordre dominant 



—totEs lEs històriEs són cErtEs -va rEspondrE sKar-
pi-. pErò aquEsta va passar dE dEbò, si és a això 
al quE Et rEfErEixEs. Patrick Rothfuss

Maleta, carrera, màster i un bit-
llet d'anada  

ai, que de casa vindrem  
diumenges de resaca i Euromed  

i de fora te traurem  
farta de l'Erasmus permanent  

ai, que de casa vindrem  
el meu destí és el meu origen  

això m'ha tocat la fibra! 

vida low cost d'un somni eu-
ropeu caigut  
valentziar iheslariak etxera!  
Aspra Diàspora  

dEsprés van sEr vint anys d'EstupidEsa, 
vulgaritat, aïllamEnt i dEsolació.
 
com fEr?



valència crida, ei, jo també estava 
saps lo que dien, asere, #claroclaro 
valència crida als matasoldats, polles 
marines 
brúixoles, veles, quarantasets japutes 
valència crida el triple 
valència crida el triple 
valència crida el triple 
mentre tinga veu 
we have never felt so fuckin' much ali-
ve! 



Els provos són l'ExprEssió dE l'últim rEformismE produït pEl 
capitalismE modErn: El dE la vida quotidiana. mEntrE quE no Es 
nEcEssita més quE una rEvolució pErmanEnt pEr canviar la vida, 
la jErarquia provo crEu [...] quE és suficiEnt amb aportar 
algunEs millorEs pEr modificar la vida quotidiana. Els pro-
vos, optant pEr allò fragmEntari acabEn pEr accEptar la to-
talitat. pEr a proporcionar-sE una basE, Els sEus dirigEnts 
han invEntat la ridícula idEologia dEl provotariat (samfaina 
artisticopolítica innocEntmEnt composta pEr lEs rEstEs rovElla-
dEs d'una fEsta quE Ells no han conEgut), dEstinada, sEgons 
Ells, a oposar-sE a la prEtEsa passivitat i aburgEsamEnt dEl 
prolEtariat, pastís a la crEma dE tots Els crEtins dEl sEglE. 
 Sobre la miseria del medio estudiantil

 
concEbrE la història dE la filosofia música com una EspèciE dE 
sodomia (EnculagE) o, dit d'una altra manEra, d'immaculada con-
cEpció. m'imaginava arribant a un autor pEr darrErE i dEixant-li 
Embarassat d'una criatura quE, sEnt sEua, sEria això no obstant 
monstruosa. Era molt important quE El fill fóra sEu, ja quE calia 
quE l'autor diguEra EfEctivamEnt tot allò quE jo li fEia dir; pErò 
Era igualmEnt nEcEssari quE Es tractés d'una criatura monstruosa, 
ja quE calia passar pEr tota classE dE dEscEntramEnts, lliscamEnts, 
trEncamEnts i Emissions sEcrEtEs, quE Em van causar gran goig. 
Deleuze



fin

i la música rEgna, tornE a sEntir-mE nEt,  
sEnzillamEnt nEt i malgrat tot, indEmnE,  
no és la fElicitat El quE m’Envolta?  

-Celaya



quan El públic, Esglaiat, va dEmanar 
dEsprés a buñuEl unEs paraulEs Ex-
plicativEs, rEcordE quE aquEst, in-
corporant-sE un momEnt, va dir, més 
o mEnys, dEs dE la sEua llotja: “Es 
tracta solamEnt d'una dEsEspErada, una 
apassionada crida al crim.” —Alberti 

rE-fin 2 

rEquEtEfin 3 

allà on Ens involucrEm En polítiquEs Eman-
cipatòriEs radicals, mai hEm d'oblidar, 
com waltEr bEnjamin va dir fa gairEbé 
un sEglE, quE tota rEvolució, si és una 
rEvolució autèntica, no només Es dirigEix 
al futur, sinó quE també rEdimEix lEs 
rEvolucions fracassadEs antEriors. tots 
Els fantasmEs, és a dir, Els morts vi-
vEnts dE totEs lEs rEvolucions passadEs 
quE donEn voltEs insatisfEts, pEr fi 
trobaran la llar En la nova llibErtat   

—Zizek



sents les veus?

una veu cruel s’aproxima...



volEr prohibir a la imaginació quE tornE a una idEa, és El ma-
tEix quE volEr prohibir al mar quE tornE a la platja. pEr al 
marinEr aquEst fEnomEn s’anomEna marEa; pEr al culpat s’anomE-
na rEmordimEnt. déu mou lEs ànimEs El matEix quE Els ocEans.  

Els miserables
més tard, Els Estudiants ocupEn la sorbona i EstablEixEn allí 
dEbats pErmanEnts. En la cúpula onEgEn trEs bandErEs: la roja, 
la nEgra i la dEl viEtcong. "si no som capaços d'Establir El 
contactE amb Els obrErs, la sorbona Es transformarà En un ghEto 
i tot Es pErdrà."

no hEm acabat amb El trEball i El sEu concEptE. ni Els filòsofs, 
ni Els historiadors, ni Els sociòlEgs comprEnEn bEn bé com Es va 
podEr "posar a trEballar" (industrialmEmtE) la gEnt a Europa, 
dEl sEglE xvi al sEglE xix. qui? uns vagabunds, uns campErols i 
artEsans arruïnats, En suma, El poblE i El prolEtariat naixEnt.

contràriamEnt al cristianismE, ni l'islam ni El judaismE admEtEn 
potènciEs mEdiadorEs. prohibEixEn En principi la circulació EntrE 
la tErra i El cEl (EntrE cos i no cos) dEls missatgEs i dEls 
actEs. proscriuEn Els intErmEdiaris: "només déu és déu."

rEcomEnçar no és mai rEcomEnçar alguna cosa. ni rEprEndrE un 
assumptE allà on l'havíEm dEixat. El quE rEcomEncEm sEmprE és 
una altra cosa. sEmprE és inaudit. pErquè no és El passat El 
quE Ens EmpEny, sinó prEcisamEnt El quE En Ell no ha advingut. 
 
un EsdEvEnir-qualsEvol és més rEvolucionari quE tot sEr-qualsEvol.



nai



davant d’aquEsta trista i rEndiblE diarrEa, on cada rEpEti-
ció té Els sEus dEixEblEs; cada rEgrEssió, Els sEus admira-
dors, i cada rEmaKE, Els sEus fanàtics, només un grup mani-
fEstava una oposició univErsal i un total mEnysprEu En nom dE 
la nEcEssitat dE supErar històricamEnt Els vElls valors. una 
EspèciE d'optimismE dE la invEnció ocupava El lloc dE la nE-
gació, afirmant-sE més Enllà d'Ella. és nEcEssari rEconéixEr 
El saludablE papEr quE va assumir dadà Orxata En una altra 
època, a pEsar quE lEs sEvEs intEncions ErEn molt difErEnts. 

si En tEmps dE guErra només la prEmsa clandEstina Era lliurE 
(“l'única gran nació quE hui dia possEEix una prEmsa complEtamEnt 
frEturosa dE cEnsura -va EscriurE a. j. liEbling dos mEsos abans 
dEl dia d- és frança”), alEshorEs El fEt quE l'Espai pEr al 
pop oficial Estigués tancat a gairEbé tots Els grups punK pErmEtia 
quE El punK crEés El sEu propi Espai dE llibErtat. Encara quE 
lEs bandEs més conEgudEs van signar immEdiatamEnt amb importants 
companyiEs dE discos, aquEsta mitja dotzEna no significava gEns pEr 
als cEntEnars i milErs quE poblavEn El dEsErt dEl pop; una Espè-
ciE dE nova Economia dEl pop, basada mEnys En Els bEnEficis quE 
En la subsistència, En la voluntat dE commocionar, sorgida com a 
rEsposta d'un públic marginal pErò lliurat -una Economia dEl pop 
la finalitat dEl qual no Era quE Els grups fEssin carrEra sinó dur 
a tErmE incursions d'atacar-i-fugir En la pau mEntal dEl públic 
– comEnçava a prEndrE forma. la gEnt gravava discos no només amb 
una rEmotíssima possibilitat dE triomfar, sinó pEr participar, pEr 
dir “aquí Estic” o “t'odio” […] dEscobriEn l'Emoció dE cridar 
“foc” En un tEatrE abarrotat... o fins i tot En un tEatrE buit.

Marcus
conEix-tE també d'una acció quE és silEnci: mistEriosa és la via dE l'acció. 
Bhagavad Gita



ti



prEfErisc sEr cEndrEs quE sEr pols [j. london] 

tot comunista considEra l'opinió més propEra a la sEua com 
la més subjEcta a sospita.

la distorsió introduïda En Els ElEmEnts 
dEsviats ha dE sEr tan simplE com siga 
possiblE, ja quE la força principal d'un 
dEsviamEnt Està En funció dEl sEu rEco-
nEixEmEnt, consciEnt o vaguE, pEr a la 
mEmòria.

En la major profunditat dE l'hivErn, finalmEnt vaig aprEn-
drE quE dins dE mi Es troba un invEnciblE Estiu Albert Camus 
 
flirtEjava amb podErs foscos. conjurava dimonis. Em mEnjava tot 
El formatgE, inclosa la crosta. Rothfuss
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VIOLÈNCIA són els barris-gueto segregats per sous VIOLÈNCIA és el sistema educa-tiu i els barracons VIOLÈNCIA és el gènere reglat per les institucions VIOLÈNCIA són hipoteques, pòlisses i pensions





V I O L È N C I A és el bipartidis-me d’extrem centre és desactivar la ràbia amb la so-c i a ldem o c rà c i a VIOLÈNCIA és blanqueig amb fi-lantropia i caritat VIOLÈNCIA és en sí la paraula tolerància





VIOLÈNCIA és mimar els cadellets de la ultradreta V I O L È N C I A són FIES, pa-pers, identificacions V I O L È N C I A és ‘pedofília sí, avortament no’ VIOLÈNCIA és actuar en nom d’un ésser superior





VIOLÈNCIA és un jutge, secret de sumari a la carpeta inventar-te lleis pa que te quadren és VIOLÈNCIA VIOLÈNCIA és el polític que res-cata a la banca la banca que res-cata al polític és VIOLÈNCIA





VIOLÈNCIA és eixa guerra seua suau i silenciosa és burocràcia, copyright, control, a u t o c o n t r o l presó, depressió, s o l e d a t , m e d i c a c i ó f o r ç o s a V I O L È N C I A són tots els mecanismes de la por





V I O L È N C I A és criminalitzar la resistència eixa peana per exemple és V I O L È N C I A V I O L È N C I A és el monopoli de la VIOLÈNCIA V I O L È N C I A és no combatre la V I O L È N C I A  V I O L È N C I A 



és l’apatia de la multitud precària VIOLÈNCIA és no fer res en contra d’esta infàmia VIOLÈNCIA és no sabotejar les lògiques del mercat V I O L È N C I A és qualsevol tipus d’autoritat



On està la por!? El treball és assajar la mort! On està la por!? L’apatia ha mort!



Ni oblidar ni perdonar els crims de Grau, Giuliani, G r i g o r o p o u l o s , Palomino, Agulló i tantes altres, és V I O L È N C I A mantindre el cap ben alt a la visiteta del Coixo és VIOLÈNCIA Los Solidarios és VIOLÈNCIA , Tiqqun és VIOLÈNCIA



Ni oblidar ni perdonar que no seràs escoltada és VIOLÈNCIA ser Anonymous contra l’ACTA és V I O L È N C I A tot lo que calla Canal 9 és VIOLÈNCIA batallar el gangbang neoliberal és VIOLÈNCIA





Insurres amb cascos al kettling és VIOLÈNCIA tots els meus col·legues són VIOLÈNCIA el poder del poble és VIOLÈNCIA la democràcia és V I O L È N C I A viure és V I O L È N C I A 



València no és vostra, 
Violència és nostra! 
Europe’s living an 
insurrection...
S i  votar poguera 
canv iar alguna 
co sa seria i l · legal 
Violència fou tornar a 
la normalitat després 
d’un dia de revolta 
Fins que tot rebente i 
els brolle la merda 
pels poros!












