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Jaume Monzó

SENSE CONNEXIÓ

A Bèrnia i a Ona.
Com sempre, com tot.

Els finals no existeixen, són tots mentida.
Fins i tot després de morts canviem les històries,
així que jo no pense dir-te adeu. No em dona la gana.

«La vida és una roda,
que no para de rodar.
A voltes dalt, a voltes baix.
Mai no saps on s’aturarà»
Gramoxone Ska Band

taula

quadern de la destrucció
Pàgina 11

quadern de la por i l’estrany
Pàgina 47

quadern de la sortida i la conservació
Pàgina 77

quadern del viatge i de l’amor
Pàgina 111

quadern de la vida i de la mort
Pàgina 161

QUADERN DE LA DESTRUCCIÓ

I a la vila no quedava res dempeus.

Tuit
Verge i bruna
@Vergeibruna
Carme, una xica de dèsset anys, verge i bruna. Hui comença la
meua nova vida i també la vida d’aquest perfil. Ací aniré contant-vos,
a qui em vulga escoltar (o llegir), les coses que em passen. Si em
voleu acompanyar en el meu segon origen. Òbric fil. #Segonorigen
#Mecanoscrit

Verge i bruna @Vergeibruna
Acabem d’arribar a la ciutat per feina del pare i hem deixat el poble
on hem viscut sempre. No em van demanar la meua opinió sobre
aquest canvi. He deixat les amigues i els amics, l’institut, la meua
habitació, ... la meua vida. Estic molt enfadada, molt. #Jonovolia
Verge i bruna @Vergeibruna
COSES IMPORTANTS QUE HE DEIXAT: Les meues millors
amigues. Som amigues des de fa mil milions d’anys, des que
no alçàvem un pam de terra. Fins ara, sempre ho havíem fet
tot juntes, l’escola, l’institut, els concerts, l’equip d’handbol...
#Vosestimemolt
Verge i bruna @Vergeibruna
Tinc més amics i amigues, però elles dues són especials.
Ara m’hauré d’acostumar a viure sense elles i això no serà
fàcil. Fa només un dia que vaig marxar i ja les trobe a faltar.
#Vosestimemolt #Nomusoblideudemi
Verge i bruna @Vergeibruna
COSES QUE NO VULL DEIXAR: E... La persona de qui estic
enamorada. Només hem “estat” juntes un mes. Li he anat quasi
un any al darrere fins que va decidir eixir de l’armari. #LGTBIove
#Nonames
Verge i bruna @Vergeibruna
Ara he de començar de nou, com Dídac i Alba. No és el mateix
fer amics quan tens cinc anys i vas a l’escoleta, que quan en tens
dèsset i comences en un nou institut. Hauré de tornar a l’armari?
Bona nit, cresol, que la llum s’apaga. #Segonorigen
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Carmelenisa
Elena, Isa i tu

Isa

Hola Xiques

23:24

Holaaaaaaaa

23:25

Mal. Molt mal

23:26

Vos trobe a faltar

23:26

Tant de bo

23:27

Mon pare diu que de baixar els caps de setmana res

23:27

Elena

Hola guapa, com estàs?

23:25

Isa

Com estàs, amor?

23:25

Isa

Anima’t un poc que no m’agrada vore’t així

23:26

Elena

Nosaltres també

23:26

Isa

Segur que en quatre dies estàs per ací

23:27

Elena

Ostres. Per què?

23:28

Diu que té molta faena i no podem

23:28

Que faça amics ací

23:29

Isa
23:29

Elena

No t’amoïnes, Carme. Potser l’institut nou mola

23:29

No és només per l’institut
Isa

Ja supose

23:30

14

23:30

És que jo no me’n volia vindre

23:30

Elena

Clar. Normal. Tota la vida ací

23:31

Però si no tinc ni lloc a l’habitació per als llibres

23:31

El pis és una merda

23:32

En un barri que es diu Russafa

23:33

Isa

Per on vius?

23:32

Isa

Eixe barri mola. La meua germana vivia ahí
Quan va fer la carrera

23:34

23:34

Elena

Ei, tia. En dos anys anem les dos cap allà

23:35

Isa

Això. Ja pots conéixer tios bons per presentar-nos

23:35
23:36

El cabet a la faena

23:36

Elena

Isa, sempre pensant el mateix

23:36

Isa
23:37

Elena

Així m’agrada la meua xica. Un somriure

23:37

Gràcies pels ànims, guapes
Isa

Demà ens contes què tal l’insti nou

15

23:38

23:38

Isa

Això. I si hi ha tios bons

23:39

D’acord 23:40
Elena

Bona nit, xiques. Vos estime

23:40

Isa

Nanitttt

23:40

Vos estime molt

23:40

Xiques, una cosa

23:40

No m’oblideu, per favor

23:41

Sempre juntes

23:43

Isa
23:40

Elena

Estàs poc tonta. A que m’enfade

23:42

Isa

Però tu eres bova?

23:42

Elena

Sempre juntes sense por

23:43

Isa

Sempre juntes

23:43
23:44

Isa
23:44
Elena
23:44
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Elena
Ei tia. No podem deixar que s’ensorre
Hem d’estar damunt d’ella

23:45

Ja saps com és Carme
Sí, tia

No la podem deixar caure

Ja. Per això ho dic

Ja

23:46

23:47

Em fa por que li caiga el món al damunt

Sí

23:45

23:47

23:48

La veritat és que em fa un poc de por

23:48

És molt sensible

23:49

Hem d’animar-la molt

23:50

Ostres no em faig a la idea

23:51

Vaig al llit

23:52

23:50

23:51

23:52

Au, perla

23:52

23:52

23:53
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isallopis

Tuit
Verge i bruna
@Vergeibruna
Ja està. Ja he superat el primer dia. Encara no tinc una opinió clara.
No he parlat amb pràcticament ningú. A la meua classe no en som
molts, a la de ciències en són més. Nosaltres en som vint-i-sis. Hi ha
una mica de tot. Òbric fil del primer dia #Primerdia #Segonorigen

Verge i bruna @Vergeibruna
A primer cop d’ull no semblen mala gent, encara que hi ha un
grupet de ties que fan una pinta de pijes que no s’aguanten i
quasi tots els tios bavegen per on passen elles. Venen a l’insti
com qui va a la Fashion Week. HA HA HA #Quinagentmésrara
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Verge i bruna @Vergeibruna
Primera mala notícia: no hi ha equip d’handbol a l’insti. Jugue
a handbol des dels set anys i m’agrada molt. Jugue d’extrem
esquerre. Amb les meues amigues sempre hem jugat juntes.
Estic trista també per això #handbol
Verge i bruna @Vergeibruna
L’institut no està malament. L’inauguraren fa poc. La cafeteria
és molt gran i al pati trobe a faltar més arbres, però està bé. He
vist que la majoria de gent ix al carrer a l’hora del descans, a un
parc que hi ha tot just creuar el carrer. Demà provaré d’anar-hi.
#Primerdia
Verge i bruna @Vergeibruna
De moment encara tinc a zero el comptador d’amics. Clar.
Ma mare m’ho ha preguntat només entrar a casa. Ja has fet
amigues? Doncs no, mare. Ja veus quines eixides té. Demà més.
#Primerdia #Segonorigen

Insta

The Queens

Hello babies

patripc

Hello, Marteta, xiques
ladybego

Eiiiii. Ja està en casa?
Ara arribe
ladybego

Fotre ta mare
Primer dia de classe i a l’acadèmia
M’ha amenaçat
Si en la primera en suspenc cap ...
patripc

ladybego

És que l’any passat te’n passares, xata
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maramar

Hola
ladybego

On estaves, gata?
patripc

Hola, cari
Estaves mirant tios, segur
maramar

Què vos ha semblat la classe?
patripc

Està bé, no?
maramar

Els mateixos de sempre
ladybego

Què dius, tia? Hi ha gent nova
maramar

Sí, clar. Els que anaven al B l’any passat
patripc

Sort que no he agafat ciències. Allà hi ha els pitjors
Tots els tios bons estan en la nostra
ladybego

patripc

Sort que vaig convéncer Xavi. Ell volia fer ciències
maramar

Si no sap ni sumar
patripc

No te’n passes, tia. Serà que Miquel és més llest
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