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BALADA DE LES BODES
DE PLATA DEL MALPARIT

Tot vacil·lant i amb els peus insegurs,
sovint el veia quan anava al jaç,
i fins un cop va ensopegar amb el rètol
d’un carnisser i es va fer un bony al cap.
François Villon, Balada i oració
Trad. Feliu Formosa

PRELUDI

Índex

LES PRIMERES CONFESSIONS
I

Encara avui recorden
les besades d’aquell noi de l’oficina,
que besava sense besar.
Imaginava el bes,
restava molt parat,
atansava els llavis a la galta,
però ni la pell fregava.
Però ell sí que sentia,
malgrat el que deien,
la punta de la llengua i el pes
del bes entre els llavis.
¿Que era un besar sense bes?,
doncs, res, ell imaginava
encara més,
i besava més fort, més,
però sense bes.
N’hi havia una de l’oficina, però,
que ho sabia,
i quan a casa arribava

sentia, entre els llavis
i a la punta de la llengua,
tot el pes del bes.
17
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Aquell bes que ell imaginava,
i que, sense fer-lo,
el pes del bes li donava.
II

El pobre noiet “botones”,
de les flors de les oficinistes,
que somiant endevinava,
en feia rams que enamoraven.
Si tot somiant
besava les flors
i una d’elles n’esfullava,
les oficinistes
tornaven a florir,
i ell feia més rams
que enamoraven.
Tot això passava
en aquell temps,
quan fer l’amor
era l’ideal romàntic,
i la palla ominosa
la crua realitat,
que encenia
i cremava
confessionaris.
18

QUI DIES PASSA, ANYS EMPENY

Índex

ELS DILLUNS
Els dilluns,
amb mirada de gos
en zel, cuetejant,
l’observava moure’s
amunt i avall per l’oficina,
madura però fresca de pell,
com poma collida no fa massa.
Imaginava esgarips
i carallotades al llit,
ambdós espernegant,
ella al damunt, amazona,
i ell a sota, submís,
en lloc del marit.
Fer bullir l’olla,
poma i plàtan a la cassola,
que en faran confitura,
fruita ensucrada,
melmelada enganxosa,
n’hi ha per llepar-se els dits.
És clar que, en aquests afers,
tot depenia del cap de setmana,
del temps i les ganes:
“Sábado, sabadete, camisa limpia y polvete”,
21
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era frase ritual, imperant per antonomàsia,
per senyalar bé els caps de setmana
dels 50, 60, 70 i 80,
a les oficines, llars
i altres bordells de Barcelona.
Es deia en castellà,
abans d’anomenar com cal el ritual,
en català extraoficial:
“Aquest finde, cardarem”,
o, com diu en Blai Bonet,
“Silvestres i honrades ganes de cardar”,
dissabtes, diumenges i “otras fiestas de
guardar”.
O també, anys 90,
cal esmentar-ho,
en clar i mal català “Un polvo fotrem demà”.
Per què “polvo”, encara, i no “pols”?,
és enigma que no esbrinen ni els gramaticals,
tret que, apunten els més agosarats
tot fent un pols de mà,
podia provocar malentesos
si tenies altres aficions,
els caps de setmana,
a la punta blanca del nas.
I així, mirant,
observant els cossos
22

Índex

que es mouen per l’oficina,
faldilles enlaire,
imagina els afers
de la poma madura,
la pell fresca i rosada
que el tall va pelant
–ell vagareja
i menja un plàtan,
amb mà gastada
de tant somiar.
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NOTA D’UNA COSINA GERMANA
Aquesta és la història d’un noi que va néixer al
carrer, al costat d’una fotografia antiga, mig
amagats, ell i la fotografia, entre caixes de
cartró i papers de diari, en una cantonada molt
solitària. Quan ja pot mirar i entendre, agafa la
fotografia, la palpa, la mira de prop i de lluny:
no hi veu cap persona, només una brusa
blanca entre la llum i l’ombra, sobre un fons
blau-cel. Se l’enduu a recer, a casa d’uns pares
adoptius, i la desa en una capseta de fusta de
pi.
Quan mirava la fotografia, era com si la brusa
blanca es bellugués, farcida de flors, i li
perfumés la mirada. De mica en mica va ser
posseït per la fotografia, que treia i desava
cada dia, amb molta cura, després d’amorosirla una bona estona entre les mans. Li dedicava
dibuixos i paraules i li comprava flors, com si
fos la seva novia. Fins i tot hi hagué nits en
què la mateixa fotografia esdevingué ram de
flors, i li queien a les mans pètals de brusa
blanca.
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Encara avui, després de tants anys, guarda la
fotografia en aquella capseta de fusta de pi, i
de tant en tant se la mira. Però ja no dibuixa
paraules ni recorda quan la va trobar pel carrer,
en una cantonada, i pensa que la brusa és ara
la brusa blanca d’una dona que viu a l’escala.
Una veïna que sempre va amunt i avall
traginant flors, i porta bruses blanques i
faldilles estretes que es mouen com rams de
flors per l’escala. Potser per això, malgrat el
temps fugit, encara li cauen a les mans, al noi
posseït, trasbalsat pel somni, pètals d’aquells
rams de faldilles i bruses blanques.
Per deslliurar-se de la malastrugança de la
fotografia, va escriure un poema de mil cent
vint-i-quatre versos, però aquí en reproduirem
només petits fragments que en resten, després
de ser mal cremada la llibreta i enfarinat el
poema per la seva germana, que era bona
fornera i tenia una botiga al barri.
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LA MALEDICCIÓ DEL BLANC
1

El blanc s’estén
i omple la mirada,
il·lumina
el misteri que amaga.
Assenyala les flors,
que no veiem.
La presència del blanc
insinua flors llunyanes,
que només la visió poètica
pot endevinar.
La visió obre el blanc,
li pren el cor
i el masega en un tancat del poema:
cauen pètals blancs, masegats, mossegats.
Encara no veiem les flors,
però ara, en el soterrani,
endevinem l’ocult,
sentim l’olor de sang
del cor pres.
Ens atansem al misteri,
ensumem el perfum reclòs
en la foscor del soterrani.
Com promesa de flor
26
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marcida en pati fosc,
ens corprèn el blanc estripat
de les flors endevinades.
Allò que no es veu,
perfuma la mirada.
Quan el van trobar a la neu,
que ja era neu bruta,
tenia una fotografia a la mà dreta
i un pètal blanc a la mà esquerra.
2

El blanc tiba la fotografia com si volgués
esquinçar el paper i oferir allò que insinua el
blanc només insinua les flors les il·lumina no
pot esquinçar la fotografia i oferir-les però el
poema conjura el blanc perquè es manifesti
l’invoca perquè es transparenti i el poema
pugui encabir-lo agafar-lo com si fos una peça
de roba i sentir el perfum de les flors que el
blanc amaga només insinua tibant la fotografia
però la invocació no podrà mai atrapar les
flors perquè l’excés de somni malmet les
paraules i taca el blanc del poema.
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3

Primera escena: Un esclat de flors omple la
mirada.
Tiba el somni.
Segona escena: La transparència de les flors.
Somni tibant.
Tercera escena: Les flors esquincen el blanc de la
fotografia, perfumen la mirada.
Tibantor del somni.

4

Una fotografia l’espai blanc requadre del blanc
que insinua flors blanques que assenyalen
l’itinerari blanc de la resta del ram que té
amagatall rosa amorós entre les flors blanques
que perfumen la mirada i esquitxen rosada als
dits quan s’obren de tant somiar perfumen la
mirada de qui les mira enganxen pètals blancs
a les mans balbes de qui toca el blanc de la
28
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fotografia que és inici de l’itinerari de la resta
del ram amagat en una fotografia de les flors
blanques.

5

No desis poemes
a la tauleta de nit,
que les paraules
creixen i salten al llit.
Belluguen,
mouen els llençols:
amorosint el somni,
empelten desig.
No desis poemes
a la tauleta de nit,
que les paraules
esgarrapen fondàries del llit,
i fan créixer flors
al clos tancat,
dorment,
del cos.
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6

Un cop de vent descorda la brusa blanca de la
fotografia. La ventada esgarria un ram de flors
i l’escampa sota la brusa oberta. Les flors
s’esfullen sobre el batec calent del cor.
(La poesia pot fer aquestes coses: que un cop
de vent descordi la brusa blanca d’una
fotografia, que la ventada hi faci caure un ram
a dins i les flors s’escampin sobre el batec
calent del cor. I no esmentar per res els pits,
absents del poema.)

7

Com el blanc d’aquesta fotografia, així el
poema, diu el professor. Sols insinua, no
mostra pas allò que revelà una altra imatge, la
transparència de la qual il·luminava allò que,
molt temps enrere, va ser objecte enlluernador
de somnis, d’aquells somnis que deixen pètals
enganxats a les mans de qui els somia.
Ara és tard, però, i el poeta se’n va a dormir i
estimba els somnis en els espadats blancs
d’una fotografia.
30
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8

Mira el blanc de la fotografia, que destaca com
un relleu fred. Apaga el llum. La mà ressegueix
les esquerdes de la paret, el guix s’esberla,
s’esfulla com pètals i s’enganxa als dits.
Esgotada la metàfora, el poeta dorm, amb mà
gastada pel blanc.

9

Torna a mirar el blanc de la fotografia. El toca,
el neteja amb la punta dels dits. Somia.
Descorda el blanc, promesa de flor, i veu la
resta del ram florit. Quan es desperta, tot de
pètals blancs enganxats a les mans en són
testimoni, de les flors premudes. Per desfer el
malefici, vol estripar el blanc. No pot, el blanc
és dur, fred, resistent a la pressió dels dits: la
fotografia, que era de paper i qui sap on para,
és ara digital.
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10

Cada dia fregava el blanc
de la fotografia a la pantalla,
amb el drap de la pols o amb el dit.
Però d’un temps ençà,
grata el blanc, embogit,
tant, que s’esberla el cristall,
sembla que vessi, espetega el digital,
trencadissa de vidres
li fereixen els llavis.
Quan el van trobar,
estès a terra,
tenia la boca plena de blanc,
i la llengua, tallada pel cristall,
no podia parlar.
11

Oh, fill malparit, deien els pares adoptius.
Oh, germanastre malparit, deia la fornera,
la germana que enfarinava.
Desaparegut el poeta,
de tant enlluernament fotogràfic,
els seus familiars van trobar,
remenant la calaixera
de la roba blanca,
32
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entre un feix de postals
i branques de romaní,
una fotografia en blanc i negre
(¡sempre el blanc!, collons,
va dir un de la família):
era la fotografia d’una brusa blanca.
Tant de vers, tant de rodolí,
tant de cant per una brusa blanca!,
exclamà tota la família, perplexa.
La veïna de baix, que tot ho sentia
i se n’enfotia de la poesia
i de la família del poeta,
tot escoltant els de dalt
baixava els calçotets blancs
del seu pelut amant.
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