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Carles Torner tria Jordi SarsanedasCada còdol de la glera
No sóc el vent ni l’arbre que s’espolsa.
No sé per què no ho sóc
ni per què me n’estranyo.

Aquell home que passa
amb el diari plegat a la butxaca
de l’abric i el gosset
ensumant-li les sabates
no sóc pas jo.
No sé per què no ho sóc.

Tampoc no sóc
aquell minyó de l’escala del metro
––graons de dos en dos––
amb la motxilla feixuga de llibres,

ni la caixera del supermercat,
cofada de rínxols grocs
i lleugera de dits
per fer lliscar codis de barres.
No sé per què no ho sóc.

No sóc aquell brivall
que aixeca el punyal i s’estremeix
i encara no ha comès l’assassinat,

ni la noieta que ha estat violada
i al capdavall s’adorm,

ni la dona que es lleva i es pentina
el matí que comença a treballar
d’auxiliar de clínica.

O bé, tan bonament, no sóc
aquell marrec que passa cantant,
ara que ningú no canta.

Ni aquell que, ferit i escarnit,
com si fos fàcil perdona.

Ni aquell que es queda un moment
dret, davant dels graons de la forca,
i comença a pujar,

ni el que, nit rere nit,
dorm entre cartons i mullena
al peu d’un caixer automàtic.

M’és estrany, i fins i to em repugna,
el cavall que de cop s’enderroca
entre les vares del carro
i ni cops ni renecs no podran aixecar-lo;
l’en salvarà només una injecció letal.

No ho trobo tan senzill. M’escandalitza
no ser la mare de pits prims i eixuts
davant la menuda calavera d’ulls tan apagats.
M’escandalitza no saber per què.

Car prou que tinc present
amb quina irrebatible intimitat,
amb quina radical convicció,
sóc cada còdol de la glera,
l’un darrere l’altre, tots.
No sé com.

I sóc l’arbre que tremola sota el vent.
I sóc el vent.

Jordi Sarsanedas
(de L’enlluernament, al cap del carrer, Barcelona, Proa, 2001)

«La poesia és la manipulació de
la realitat, la fabricació d’una realitat nova sobre la realitat
existent: la fabricació d’un talismà.» El lector de poesia és
doncs com l’infant que s’ajup sense deixar de cantar, recull
un còdol a la platja i llavors, misteriosament, ja no se’n pot
separar. Tot el dia, tant si corre i salta al pati com si seu a
classe, la fredor llisa del còdol contra la pell de la cuixa, a
través de la fina roba de la butxaca, li recordarà que posseix
un talismà. Per sempre. Sempre a punt, disponible.

Un talismà davant de les pàgines obertes del diari, per
exemple en llegir les notícies que no hi són (les de Timor
Oriental fa cinc o deu anys, avui mateix les de Txetxènia) i
que obliguen a repetir un vers del poema Almadrava: «Ni
un crit, i tot és crit.» Tot i que de vegades és a la inversa,
primer apareix el vers a la memòria («Jo sóc això/ que miro
i se m’escapa.») i només llavors mireu allò que fuig: el vent
que arrissa les onades, l’infant en calçotets omplint amb
palades de sorra una galleda com qui acomplís l’únic deure
possible, el nadó que riu a ple sol ––tot un mar ple de sol.

Pocs llibres m’han fet tanta companyia com Cor meu, el
món i L’enlluernament, al cap del carrer, els dos últims
públicats per Jordi Sarsanedas. Els veig com dues arquetes
plenes de còdols recollits a la glera, tocats per la mirada i
per la veu,  transformats en talismans i oferts generosament
a qui vulgui servir-se’n.

Carles Torner


