Mes de tres-cents títols per escollir
Contes i narracions: el premi literari i més coses: la pipa el passat el
diumenge dels casats de nou nocturn ciutadà impunitat la insòlita
aventura la meva desconeguda esposa anna, sí i no transformació de
la ciutat engany el premi literari l’agència diners el bosc l’interior és al
final: història de qualsevol la vida a les dents interior domicili provisional:
domicili provisional diàlegs sobre un fugitiu el temps a les venes:
l’específic dèdal l’escala la mina l’estació definitiva vides paralleles
de marta rius joc de temps els anys mil la interpretació de somnis
orientacions la realitat el millor novellista del món mongetes per dinar
un món per a tothom:temps simultanis cent històries jock els vius i els
morts cinc cordes: estructures un plat per a monel sang cremada
lleuger de les cinc identitats violació de límits: paperam el camí la
barberia el funcionari pedres a la meva teulada el límit el principi de
tot el bevedor l’impost l’home que va tenir la desgràcia de no néixer a
vilagran international setting: l’home que preguntava per mister crafman
un vigilant a cada fàbrica un escriptor al tren carretera número nou la
missió i l’escamot la carnisseria del doctor fèdor kovinkho piazza
barberini, tota la nit el segon accident procés interior negocis a clay
town pàgines viscudes massa enllà vacances a sicília l’origen de les
coses weis per la finestra una mica de plom coincidències vint anys
d’amistat els veïns on deu ser el cafè de parsibiografia anuncis
matrimonials àngels al bar la conquista incidents a formosa massa
boira tota una vida en comú crèdits humans: reunió nocturna a Beverly
Hills  la lliçó el còmplice gairebé ningú qui parla una vida feliç
cadascú a casa seva l’altre les solucions finals les civilitzacions són
mortals algú més autèntic l’endevinadora els treballs i els dies la terra
promesa liquidació la primera illusió contes fora recull:li direm que ha
de fer, i la dona que la tregui d’on vulgui contribució al domini de la
realitat elements d’una desfeta darrer comunicat de la terra canvi
d’impressions trajecte final:el cens total un món distant i veí servei oficial
cadàvers urn, de djlnl la noia que venia del futur el regressiu
patologies diversament obscures:transgressió ritual asèllia la doble
plaça de les donzelles les cartes d’en gaspar estivell genal el problema
de l’ordre canvis històrics l’estat actual de la qüestió dades inèdites
sobre el possible motiu d’una exclaustració de les notes reservades que
mossèn esteve no es dignà comentar santa fusca amenaça kleist?
delphine una encaixada, company?li ha caigut un llibre de les mans
tot està bé si acaba bé tants cops com hem sortit de casa com creix el
fang: fragment primer o de l’aquàrium fragment segon o de les cartes
fragment tercer o del diagnòstic fragment quart o dels gestos fragment
cinquè o del rellotge fragment sisè o del bar fragment setè o dels carrers
fragment vuitè o de l’amor (venal)fragment novè o de la recerca

fragment desè o del fet fragment onzè o de la segona carta fragment
dotzè o de la reacció fragment tretzè o del tracte la iniciació de la cèlia
disset contes i una excepció: la vida oficial el bon ciutadà (versió a) el
bon ciutadà (versió b) els infractors l’erneste renuncia a la versió
dramàtica quin amor és amor? públicament indiscret mariana, ara i
mai precisions sobre dues espècies necrològica la substituta el ventre
can sorme els divorciats la criada l’aiguat el gos exegesi: múltiples
notícies de l’edèn proses: anna proses gràfiques: reserva d’inquisidors
caus a cada cantonada poesia: eròtica: fidelitat amants la primera
dona capvespre no és un combat amb la teva veu la fontana
llibertines eròtica: moments i paisatges després dotzena de monja
cuplets llicenciosos eròtica: la donzella el trau i el botó invitació la
felicitat el tímid cançó de bordell cançó de les amables marfantes
l’exhibicionista oferiment apèndix poemes del diari: m’ho vas dir
nadala bucòlica múltiple l’hereu apunt viurem aquesta vegada el
canvi ardent i fecunda paisatge mig dia fugaç petit retrat sonet
combat desigual quarteta apunt històric els especialistes tres quintets
eclesiàstics darrera voluntat epigrama(es) poema poemes publicats
no recollits per l’autor: poema d’una terra petita existència silenci
homenatge a miró el desconsol dels epigrames pròleg poema vint-icinc versos per a la mariona poemes inèdits no recollits per l’autor: a la
tia primavera hivern dos himnes en un dia escolta enamorada dos
sonets d’ús intern a una noia que acabo de conèixer,escrit amb el llapis
que em deixa sonda del temps esberla del silenci veus sense contacte
arreu on valguin les paraules, els homes: l’objector milions de persones
passen gana carta d’amèrica els hereus coit interromput ho hem
acabat els darrers progressos els espectadors recomençar, ara
illusions ens guanyem la vida, bella límits a cadascú segons les seves
necessitats el pacte, si volem més ells que nosaltres comença el demà
com cal l’espera, al tossal la jugada els preparatius res més esperem
què ens pertany amor final  addenda: ingredients:una passejada (no
pas indispensable) i un xic d’imaginació qui desfà camí un rostre ocult
penell amors fatals episodi nocturn paisatge pòker fets diversos
calendari per quan seré mort ”t’estimo”, va dir la vida. “més val així”,
replicà la mort,”perquè ets meva”nit de primavera nit de metralla somni
en cofurna caoba comiat coneixements tarot escèptic intrauterí a les
dones de la meva nissaga variacions de mosquit moments de mosca
tres instants de sargantana esbós d’un procés sí, marilyn che guevara
entre nosaltres el president cent companys per a un company la pàtria
es una bèstia oberta en canal roba bruta he provat un gest amarg visat
de trànsit: hi ha més vida paisatge illa punt i apart noms cap d’any
per no dir que sí gosar la glòria lletra gabriel celaya l’ofrena estiu de
1954 visitala veu ciutat de vius o morts continua clima avui em llevo
de matí plaça de catalunya, entre setmana diagonal, a les set de la

tarda tarda de circ per als altres que hi van migdia de sol costum un
somni per a lila l’ordre de les coses la mort aigua profunda per quins
set sous ací gastant paraules vanes? si fos possible físicament no sé què
fer ni queixa per què?iniciació tarda d’amor capicua simplement
sobre la terra dimensions mentals: túixecs el creador els tres mags els
monstres enteniment els objectes les màquines l’altra existència
despersonalització complexitat tenir la clau doble fet i fet combats
personals nits en àcid menjar-se la nit els grans treballs de la humanitat
substitucions furor anna primera màgia anna decapitació anna orgia
anna canvis anna nit de primavera anna la diva anna jocs aquàtics
anna disponibilitat anna cartes anna càstig anna solitud anna la
pescadora anna la poesia anna moment eròtic reixes a través: no sé
què em posseeix un dia diré idèntic mentre ho sé animal carnisser
preferència potser promesa jo,o no o tendrament o salvatge quan jo
mano novament escrupolosament no és amor qui sap si ara
taumaturg o!ens ignoro malgrat tot residu màgia limitació l’estrany
els tentacles: nocturna de cristall contorn(s) d’ombra narcís, on?tractat
dels miralls camí, via o pas personal tractat del insensible experiències
o amors correlatius servei perfecte nocturn sofert paisatge de cara i
creu innocència perduda cendra dels vint anys domini públic història
íntima fascinadora persecució dona rapte inici de confessió clínica
doble contribució a l’ordre humà ésser en el món ésser per a la mort:
els daus a la mà a cartes descobertes el joc és fet documents: finestra
liquida entrada d’hivern rubinada cançó de l’estiu amorós terra
personal testimoni triomf de la metralla orgia la campana front
misèria dels vint anys la pols avial dir la condició humana amor
d’éssers i de coses urbs civilització l’etern retorn entrevistes: si em
pregunten, responc teatre: cruma  la nostra mort de cada dia homes i
no técnica de cambra situació bis darrera versió per ara algú a l’altre
cap de peça sóc el defecte pell vella al fons del pou l’ús de la matèria
aquesta nit tanquem acompanyo qualsevol cos bones notícies del
sister els hereus de la cadira d’ara a demà la sentència novella:es
vessa una sang fàcil estrictament personal el inspector fa tard una selva
com la teva la mà contra l’horitzó balanç fins a la matinada cendra
per martina joc brut avui es parla de mi elena de segona mà
m’enterro en els fonaments totes les bèsties de càrrega un camí amb
eva falgueres informa mossegar-se la cua se’n va un estrany entrada
en blanc un amor fora ciutat nou pams de terra si són roses, floriran
situació analítica introducció a l’ombra des d’uns ulls de dona unes
mans plenes de sol espais de fecunditat irregulars l’ordenació dels
maons mecanoscrit del segon origen text/càncer algú que no hi havia
de ser viure a la intempèrie detall d’una acció rutinària acte de
violència milions d’ampolles buides procés de contradicció suficient
s’alcen veus del soterrani pols nova de runes velles lectura a banda i

banda de paret hem posat les mans a la crònica tocats pel foc s’han
deixat les claus sota l’estora les fronteres interiors d’esquerra a dreta,
respectivament
cartes
a
jones
street
anònim
la
nit
horitzontal”conjectures” de daniel bastida baixeu a recules i amb les
mans alçades successimultani apòcrif u:oriol exemplar d’arxiu apòcrif
dos: tina apòcrif tres:verònica domicili permanent joc tapat apòcrif
quatre:tilly crucifeminació la creació de la realitat, punt i seguit tot o nul
tants interlocutors a basera doble o res mister chase, podeu sortir les
finestres s’obren de nit a cavall de dos cavalls solució de continuïtat
pas de ratlla sòlids en suspensió perquè ha mort una noia les `portes
del passat la paraula dels botxins aquesta matinada i potser per sempre
no hi fa res si el comte -duc no va caure del cavall a tàrrega obres
púbiques cops de bec a passadena altres:7 relats d’intriga i ficció100
pàgines triades per mi articles:els elefants són contagiosos a casa amb
papers falsos cròniques colonials algú sota l’altre cròniques d’una
ocupació traduccions: mà forta joc de testimonis departament
d’investigació criminal la mort t’assenyala amb la por al cos qui mana
cal saber encaixar sota la pell cap de turc clara també l’assassí és del
veïnat un assassinat, noi el ritual de la sang meinard stamp, ara difunt
el cervell

