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The apparition of  these faces in the crowd;
petals on a wet, black bough.

ezra pound

so sweet
and so cold

william carlos williams

For everything is chance
edgar lee masters





I. Post
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CASUAL I INCERT

7

(consumidor)

No crec que això funcioni
M’ho ha regalat la dona
com qui sap què
Es veu que a en Tom li va tan bé
a casa i al despatx
va dir la Maggie
Jo no sé per a què fer-lo servir
tenint paper de notes
havent-hi punts de llibre
o doblegant les pàgines
per què gastar diners inútilment 
en uns retalls enganxifosos
Això és cosa de rics 
d’esnobs o gent ociosa
que apunta coses inservibles
Hauré d’acabar el bloc 
que si no ho faig la dona es queixarà
A més el groc és malastruc
Jo ja t’ho he dit
no crec que això funcioni
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6

(viatjant)

Ara les notes es diuen Post-it
Ja el vau vendre fa temps
però l’hem millorat
Consulteu el prospecte per a qualsevol dubte
Ideal per a notes
com indica el seu nom
Apunteu qualsevol suggeriment
que els compradors us facin
al full adjunt
Aquest producte el trobareu
a les millors papereries
Gràcies per confiar-hi
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5

(botiguer)

Ens ha arribat aquest producte nou
Tant és un bloc de notes
com un avís o bé un recordatori
Que pren una comanda per telèfon
i no vol perdre-la?
Res millor que poder-la enganxar
Suporta el vent 
la gravetat
però amb un gest podrà desenganxar-la
i tornar-la a enganxar en un altre lloc
Agafi’n una mostra gratuïta
No dubti a omplir aquest formulari
amb la seva opinió 
i ens el retorna
També s’hi adjunta un sobre amb ports pagats
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4

(publicista)

La campanya està feta
L’hem batejat Press ‘n peel pads
i amb el nom ja indiquem el seu ús
com s’ha de fer servir
Ara ens cal que el consumidor
se’l faci seu
i l’adapti a les seves conveniències
Cal començar en botigues grans
del nostre estat
No cal que en siguin gaires
Així calibrarem l’impacte
i ens donarà la pauta
d’implantació a tot el territori
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3

(director)

Ja tenim la comanda
A l’empresa només els quedava
aquest color que és tan esgrogueït
amb el paper que demanàvem
No el vol ningú i per fer les proves
ja està bé el més barat
Si veiem que funciona
ja podrem demanar un to més vistós
que amb aquest groc tan esblaimat
no en vendrem cap
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2

(creador)

Saps que havíem parlat d’aquella cola
que va sortir-te per error?
Hi he trobat un servei
I si fem un paper marcador per als llibres?
Estic fart dels retalls
que faig servir de marca als Salms
que hem de llegir a l’església
Em cauen constantment 
i perdo sempre el punt
quan sóc al cor
Que sobretot
no faci malbé el llibre!
A veure què hi pots fer
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1

(descobridor)

Trobar algun ús
per a aquesta cola tan lleu
que m’ha sortit
Provar la reacció sobre la pell
Potser pot fer servei
a actors i artistes
per aguantar els postissos
Possible utilitat per al correu
segells i sobres
per a embenatges
per a decoració interior
sobre paret
per a productes infantils
sobre paper
Malaguanyada


