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Exposició: 24.03.2006 – 13.05.2006. Dimarts a dissabtes de 10.30 a 13.30 h. i 16.30 a 20.30 h.

[entrada de vídeo] Conte amb lliçó moral (Com excusa per no haver prestat atenció)
L’escena: un lloc a Miami. Preview en un museu d’art contemporani. Nombroses persones ben vestides, enginyoses, sofisticades i guapes bevent champagne; l’artista no està present.
Fos a negre; [entra la imatge d’] un lloc al centre de Nova York, el dimarts passat.
El dimarts passat...
Vaig trobar un lloc genial per veure el Real Madrid a Nova York; el Centre Espanyol al carrer 14,
entre la 7ª i la 8ª avinguda.
Quan vaig entrar al lloc, sabia que havia estat allà abans; potser algun dia de nit o de matinada,
feia alguns anys, jugant al billar i bevent cervesa.
Vaig seure i vaig demanar una copa de vi negre i una ració de pernil i formatge, com en el Madrid
Castís. El lloc era fred i estava buit excepte per alguns senyors jugant al dòmino i fumant per
intentar mantenir-se calents, suposo.
El partit es veia a dos televisors, un a cada extrem del bar.
Em sentia estrany allà. No estava exactament incòmode, però preferia ser a casa.
Així que vaig marxar.
De camí a casa vaig parar a diversos supermercats i vaig comprar porc, col i cebes per preparar
el sopar per la meva família i alguns amics escocesos que havien arribat a Nova York el dia anterior.
Sabia que si corria per arribar a casa, encara podria veure els últims 30 minuts del partit del
Manchester United contra el Lyon, no era el Real Madrid, però...
Tot pintava bé
Vaig arribar a casa, la cangur i el meu fill havien anat a passejar i la meva xicota estava treballant en un altre lloc, així que vaig encendre el televisor, vaig posar el partit, em vaig posar un
davantal i vaig afilar els ganivets per preparar el festí pels meus amics.
No sé com, però d’alguna manera tot va començar a anar malament a partir d’aquell moment...

Estava mig veient el partit, mig tallant la col vermella i les cebes pel sopar.
En algun moment vaig apartar la meva vista del menjar i em vaig quedar mirant el televisor massa
temps. Però no havia deixat de tallat menjar.
Quan el Manchester United atacava de nou la porteria del Lyon vaig sentir un cop fred en el meu
dit gros de la mà esquerra.
Vaig tornar a mirar i vaig veure la punta del meu dit sobre el taulell, al costat de la ceba i la col.
Vaig sentir fred.
Em vaig sentir malament.
Encara no havia començat a sagnar.
Vaig intentar calmar-me.
Vaig anar al congelador i vaig agafar un munt de gel.
El vaig recolzar sobre la pica i vaig estrènyer el gel contra la ferida.
Feia molt mal
Després, quan em vaig treure el gel del dit, va començar a sagnar
I sagnar
I sagnar
Em vaig sentir molt malament
Encara faltaven 10 minuts pel final del partit
Alex Ferguson estava tens i nerviós
Em vaig sentir dèbil i marejat
...
El següent que sé és que em vaig despertar en un lloc estrany
Pensava que era a un hotel, a qualsevol altre lloc del món
No vaig reconèixer la meva pròpia cuina en la posició en què em vaig despertar
Estava tombat a terra, amb el cap girat, i atrapat entre dos calaixos de la cuina. Vaig sentir
una veu que em resultava familiar, venia del televisor i el Manchester United estava celebrant
que s’havia classificat per la següent fase de la Champions League.
Així que el partit s’havia acabat
Vaig veure sang caient del meu cap, coagulada sobre el terra de la cuina
Hi havia molta sang al voltant del meu cap, també la boca em cremava i em feia molt de mal.
Vaig intentar sentir l’interior de la meva boca amb la llengua, però no notava la llengua...
Vaig intentar aixecar-me i trobar la manera de veure l’interior de la meva boca
Vaig tornar a caure...

...
Quan em vaig tornar a despertar vaig trobar el telèfon, vaig trucar a l’Anna i li vaig dir que havia
tingut un “petit accident”
Ella no podia entendre una sola paraula del què deia
No era estrany Igualment, va córrer cap a casa i em va trobar mig inconscient en una piscina de
sang, barrejada amb col vermella finament tallada, alguns daus de ceba i un enorme ganivet accentuant l’efecte dramàtic
...
Vaig rebutjar la seva insistència per trucar a una ambulància per anar a l’hospital
“Però tens la llengua penjant”, insistia ella mentre jo intentava argumentar que un taxi seria més
barat...
...
Em vaig tornar a desmaiar a l’ascensor mentre intentàvem baixar per agafar un taxi...
...
L’ambulància va arribar quasi immediatament
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 punts a la llengua, fa ja gairebé una setmana i tot és tan normal com sempre serà...
Vostre,
Douglas X.
P.D: El porc estava boníssim!
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