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Víctor Obiols tria Josep Sales

Doble atreviment: triar un perfecte
desconegut en el món de les lletres, i fer-ho amb un text que per-
tany —suposadament— a un subgènere de la poesia: la cançó.
Tot i que el mateix Bob Dylan ja s’estudia a les universitats, so-
vint oblidem que Arquíloc o Píndar eren poetes que es cantaven.
Costa que les lletres de cançó siguin acceptades en el cànon de
la literatura poètica, però en el cas de les contemporànies, ja és
prou si arriben a ser escoltades. Josep Sales i Coderch (Barcelona
1954-Vallclara 1994) va ser un trobador modern. Cançonaire i
pintor autodidacte, va viure una vida convulsa i fecunda. A la
seva mort (la sida se’l va endur) va deixar un quadern de can-
çons, 50 cançons d’amor i droga, com a testament artístic. Mas-
sa estigmes per a una sola vida: la presó, els opiacis, els amors
il·lícits. Una persona marcada històricament pel franquisme i la
revolta, estèticament per Rimbaud, Pasolini, Keith Richards o
William Burroughs i anímicament per una sèrie d’amors malaven-
turats i alguna amistat ferma. Actualment els col·legues del seu
antic grup Bocanegra li reten homenatge amb un espectacle, Vida,
Passió i Mort de P.P.S., i un disc, Bloc de lírica dura. Com en
gran part de les seves cançons, la matèria és biogràfica, i és a
partir d’una vivència que es basteix un monòleg dramàtic. L’in-
terlocutor diví comença sent imaginari, però la consegüent iden-
tificació cristològica esdevindrà, finalment, un símbol carregat de
sentit, àdhuc premonitori, per a la vida de l’autor. En aquest po-
ema, en un to que va de la contrició a la denúncia indignada,
s’hi revela una profunda i rabiosa religiositat irònica.

Cristo de les farmàcies

Perdona’m Senyor,
estava molt sol.
Buscava consol.
Sóc jo, Senyor.
Com puc ‘nar tan cec!
A baix al carrer,
al llum de neó,
hi ets tu, Senyor.

Perdona’m Senyor,
patíem dolor
i ens vau dir que no,
receptes, Senyor.
Vostè no m’ha vist.
Tu i jo som el Crist.
No vull més passió.
Sóc jo, Senyor.

Sant Cristo de les farmàcies,
digueu-li al botiguer
que em doni la metzina
o tregui la creu del carrer.

L’Hospitalet del Llobregat 1987


