Cròniques de Montesano
Un relat de: allan lee
Porto tres nits sense dormir. S’ha requisat una partida de 18 Gigues, amagada en un carretó de passeig, a
Montesano. Les mans em tremolen d’excitació i cafeïna mentre rastrejo el pen-drive de dalt a baix. Aquesta feina
m’apassiona, i per això sóc el millor.
També sóc un penedit. Ja sabeu, un ex- delinqüent que coneix totes les trapelleries dels addictes. Addictes,
malfactors, corruptes. Digueu-los-hi com vulgueu. Els viciosos necessiten les seves dosis: dietaris, històrica,
romàntica, terror, poesia. Els escrivents, a una banda de la cadena, actuen reclosos en caus impensables.
Delinqueixen per una gratificació insignificant, mentre els consumidors paguen qualsevol preu per tenir lletra
fresca. Els traficants són els que guanyen fortunes, ja que la oferta sempre està molt per sota de la demanda,
però s’arrisquen extraordinàriament i no sé de quina puta pasta estan fets, perquè ni sota Coacció Extrema
garlen un nom.
Noms! Jo els conec a tots. Conec la seva manera d’expressar-se; les seves ments, els seus personals girs. Els
he llegit fins a extenuar-me. Fràdia, la que escriu sobre màgia i pèrdua, la de les històries insubmises. CarleF,
l’inventor de miratges, l’ irònic romàntic tan buscat. Liila, la que sobrevola engranatges mentals sense cremar-se
les ales. HFosc, que cerca incansablement a dins i a fora de les paraules. Xantam, la dama poeta, la que fa
emmudir tot quan parla. AlexFer, que batega sobre els carrers i la llum. SergeO, maldant en combats Moebius
per paratges de tenebra. I tants i tants d’altres perdularis, rebels de Nació Salubre, bojos o malalts, enverinats
per la dèria de trametre informació a lectors que mai coneixeran.
Amuntego dades, relaciono frases, faig mapes cada cop més afinats. Vaig estrenyent cercles, i, algun dia,
trobaré els rostres sota el pseudònim.
Sento gran desig que això passi, però també ho temo.
Perquè pujaré a Nivell5.
Però hauré d’entregar-los a Tractament Total.
I no sé si podré fer-ho sense destrossar-me per dins.
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