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Costa d’endevinar que es tracta d’un 
matí d’hivern. A la fotografia
el sostre és un seguit de buit i plens
(un joc de llums) i la paret pintada
de nou, un teló blanc. La comitiva
entremig dels telers. L’abjecció.
El silenci irreal marca el principi
d’una escriptura sense llançadora.
Jo sóc la dona que alça el braç. La història
em frega els llavis delicadament.

Jordi Domènech: Història de l’Arquitectura
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El poema, com tots els del llibre, fa refe-
rència a un indret o una circumstància identificable; en aquest
cas, una fotografia del llibre Franco en Sabadell, editat amb
motiu de la visita que el dictador va fer a la ciutat l’any 1942.

Les autoritats recorren la nau de telers d’una indústria recons-
truïda, passejant entre obrers atemorits i màquines silents sota un
sostre de llum i ombra: satisfetes, mostren l’agressiva prepotència
del vencedor sobre el represaliat, el triomf del feixisme sobre les
classes populars catalanes. La paret acabada de pintar és blan-
ca: cap traça dels crims comesos. Taula rasa.

L’abjecció —el grau darrer d’enviliment— esdevé, així, el mot-
clau del poema.

«El silenci irreal» —la veu manllevada, anorreada, d’aquell
haver estat— només podrà dir-se a través de l’«escriptura sense
llançadora»: l’afortunada praxi proposada per Vicenç Altaió «en
comptes de la revolució», l’altre gran llibre (1986) de Jordi
Domènech.

Una escriptura política, doncs, que no podia negligir un dels
seus temes favorits, servit amb safata en aquesta il·lustració: la
complicitat de la burgesia sabadellenca amb el nou ordre, les
repressions, la dificultat per ser, la complicitat del capteniment
poruc; «jo sóc la dona que alça el braç».

La història ens frega els llavis delicadament a tots. 
La poesia esdevé indret de memòria.
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