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Aquella nit no va dormir bé. L'endemà, 
amb mal de cap, va anar als banys. Feia 
calor i els autobusos anaven plens. La 
olatja era bruta i a la piscina ni s'hi podia 
entrar de la gentada que hi havia. A la 
una, entresuat i neguitós, va anar a dinar 
al bar de sempre. La mestressa del bar 
també estava farta de la calor i deia que 
l'any vinent tancaria tot el mes. Es veu 
que el menjar se li 
feia malbé. Estava can
sada i. en dur-li el se
gon plat, com que el 
coneixia, li va ense
nyar els peus. Els te
nia inflats i vermello-
sps. El marit era a la 
cuina. Els estius tot 
semblava més desen
dreçat i més brut. 
Quan va tornar a casa 
es va ajeure al llit. Li 
dolia haver anat a la 
platja i haver dinat al 
lloc de sempre. Incò
mode, amb el cos bu
llent i molest per la 
sorra, es va quedar 
adormit. 
"Es va despertar a les 
nou. Per un moment va 
pensar si no fóra mi
llor tornar a la feina i 
deixar-se estar de. va
cances. Però es va 
afaitar, va prendre una 
dutxa i després es va posar la roba 
neta. 
Conills de muntanya amb el cap dins 
d'una bossa de plàstic, penjats de cap 
per avall: caps de be partits pel mig 
d'un cop sec i professional: turmes 
exposades dins d'una campana de vi
dre; depuradores d'aigua: perfums per 

. A/C; píndoles contra el mareig: de

sodorants d'aixella; productes per al mal 
alè; màquines elèctriques per a depilar-
se les parts més delicades: suspensoria; 
assassinats detalladament descrits a la 
premsa; ejaculacions a la boca dels in
fants; conys esbatanats. vermellosos, hu
mits; cigales monumentals; prepucis cir-
cumcidats; figues rosses, morenes, molt _ 
peludes, cobertes d'un borrissol novell; vò

mits a les cantonades; 
ampolles trencades a f 
les parades de l'auto
bús; barberies; adoles
cents fascinants; suc-
cions amb pressions . 
t e s t i c u l a r s i excita- , 
cions anals; moviments ' 
de l'úter i contraccions 
de la vulva; matrimo
nis que sopen amb la 
finestra oberta; mi
nyons que miren emba
dalits el televisor. La 
ciutat sencera mitifi- '. 
cant les execucions, i 
els suïcidis, les resig
nacions, els sacrificis 
i l'esforç; veh ic les ; * 
consoladors; contorsio-
nistes; foking live 
show; viatges als so
terranis de la carn; 
trips químics; matrimo
nis per l'església: 
cis per a religiosos; I 
viatges de noces: 

d'aigua; plomes eròtiques: poma
des; xarops per a l'erecció imme
diata; xeringues; vibradors amb 
ejaculació; dones de goma; cames , 
postisses; operacions de nas; hor
mones; vitamines; rectificacions 
dels nervis òptics; revistes mèdi
ques; acupuntura; pedres precioses; 
rellotges d'or; collars de perles; 

HllltilÏHII 
1500927703 

LES EINES Literatura LAIA 



rfrh_W 

<^L • 

W 

Servei de Biblioteques 
Biblioteca d'Humanitats . 

Donatiu 

58/Les Eines 



Jordi Coca 

El detectiu, 
el soldat i la negra 

editorial laia/Barcelona 


	Arb_297_0001.pdf
	Arb_297_0002.pdf
	Arb_297_0003.pdf

