L’amor

Amor lèsbic, amor trans, amor gai, amor heterosexual, amor heteroflexible, homosexual,
donosexual,
bisexual,
intersexual,
pansexual,
asexual,
amor
LGBTQIA,
amor
hiperdescontextualitzat, amor desoxiribonucleic, amor a l’escocesa: love, amor a la irlandesa: love,
amor gaèlic: love, amor a l’anglesa: love, amor a la basca: Maite zaitut! amor indomable, amor
indominable, amor incombinable, amor innominable, amor abominable, amor amable, afable,
palpable, amor possessiu, obsessiu, imperatiu, amor invisible, indie-visible, amor apostòlic i romà,
amor platònic, amor aristotèlic, amor terrorista: dispara “a”, dispara “ema”, dispara “o” i dispara
“erra”, amor a tret per lletra, amor en quatre trets, que no pas amor a tret per síl·laba, ja que les
consonants tenen dubtes vocals, existencials: “Ao” dubte d’en “Mr”, Cupido, que com que duu
passamuntanyes no sap on ha posat les fletxes perquè el que realment duu són bombes, amor que
explota, amor que explota pels aires, amor que sols l’amor cura, amor evangèlic, medicinal,
homeopàtic, amor apàtic, amor opiàcic, amor sense –a– ni esma: “amo”, amor sense –m– ni
tancament de llavis “aor”, amor sense –r– “amo”, o ‘ti amo’ o amor a la menorquina: “amô”,
amor sense amo esdevé d’or, amor sense or és l’ham que tot s’ho empesca per conquistar l’amor,
és l’ham que pesca un amor fugaç que dura 3” (tres segons de silenci), o un amor voraç que en
dura 2 (dos segons de silenci), o un amor que sols en dura un (1” de silenci), així és l’amor de
fugaç, voraç i sorollós, amor al·legòric: Amor (aquí la pronúncia ―diguem-ne l’oralitat
al·legòrica– no ha fet palès la majúscula de la 1a de les vocals, la musculatura manifestament
frondosa de la inicial), amor que torna a la torna, amor Antic(h), amor que torna més que la
tirallonga d’en Serrallonga i el romesco i l’allioli junts, amor entre vampirs i rat-penats, amors
que et xuclen la sang, estaques per acabar mort o per acabar amb l’amor fantasmal, miralls que
no retornen ni Roma, amor declinat: amandus, amandi, amanda, amando, amandae, amandis,
amande, amandam, amandos, amandis, amāris, amātur, amāmur, amamĭni, amantur, Amer,
amēris, amētur, amēmur, amemĭni, amentur, amābar, amabāris, amabātur, amabāmur,
amabamĭni, amabantur, amarer, amarēris, amarētur, amarēmur, amaremĭni, amarentur,
amandorum, la declaració d’amor ha durat escassos 4 segons perquè tot just proclamada la
declaració d’amor ha quedat –automàticament– tombada, ha estat una declaració d’amor autotombada, l’amor ha esdevingut inconegut, amor a l’exploradora, que a la recerca va, d’un amor
paleozoic o mesozoic, en tot cas un amor que s’ha mantingut viu (si entenem viu com la
possibilitat de retornar a la vida post-desglaç) sota d’una capa de gel de 4.776 metres de gruix; la
missió l’han finançada a parts iguals els governs de Costa de Marfil, d’Ivori, Calci, Estronci, Radi,
Vari, amor químic que no físic, d’agent químic letal, amor a l’assassí, amor hibristofílic, amor a
l’ascensor, com en un anunci de desodorant, amor suat, amor que dura un puja i baixa, amor que
per ser consolidat (o altrament dit: solidificat), amb nou plantes i un àtic en fa prou, l’amor perdut,
l’amor buscat, l’amor trobat, l’amor retrobat, l’amor rebuscat, l’etern triangle: l’amorós, “El triangle
amorós”, equilàter, isòsceles, escalè, rectangle, obtusangle, acutangle, el tercer en discòrdia és el
vèrtex exponencial, el més agut, obtús, abús, hiperbòlic, amor Sierpinski, triangularitzat, fractal:
quelcom així com per exemple que la teva àvia s’enamorés de la teva mare i aquesta de la teva
germana i aquesta última ho fes de la seva filla i així infinitament fins a l’avortament, l’amor
icosaèdric, a 20 amants per cap, l’amor del “jo us declaro”, un amor opressor, entès com la fissura
rectal d’on surt la revolució que tots portem dins, una revolució de merda, amor cacofònic, amor
dodecafònic, amor sense escrúpols, amor censurat, amor incongruent, amor des de l’exili, a 1.332
quilometres, amor pres, amor de bis a bis, amor a 750 quilometres amb minibús i 13 punts negres,
amor que com la majoria d’amors és amor sense amor: concloent doncs que l’amor de debò és en la
pràctica totalitat dels casos una sentència d’«amort».
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