
Josep Maria Sala-Valldaura tria Rosa Alice Branco

Vaig sentir
Rosa Alice Branco en un festival, deu
fer un parell o tres d’anys. No en sabia
res, però em va agradar: el portuguès,
el seu aspecte, la manera de dir i el
que deia. Aquest octubre, al Quebec,
em regalaren un llibre seu, bilingüe,
Épeler le jour / Soletrar o dia, i tot lle-
gint-lo vaig trobar aquest poema, «O
sorriso das pernas». Em va sorprendre,
perquè una part de les seves sensa-
cions eren justament les mateixes que
m’havien dut a escriure «Sojorn», un
poema d’amor, d’erotisme no passio-
nal, a partir del plaer diari de dormir
amb la dona, tots dos amb les cames
ben juntes, l’un rere l’altra, amb la sor-
presa coneguda del tacte i la calor de
la pell. 

El poema, però, de Rosa Alice
Branco era distint, perquè no conside-
rava la casa, el llit de la persona esti-
mada com un refugi, com una protec-
ció a la por. Al contrari, els seus versos
obrien, obren la porta i veuen l’amor
com un aire que entra pertot arreu,
quotidià però imprevist, un amor que
no cal guardar entre els llençols però
que els escalfa amb el cos i les parau-
les. Les imatges d’«O sorriso das pernas» ajunten l’exterior i l’interior, el que desconeixes i el que coneixes i, a més a més, et
regalen una cosa tan difícil com una mirada esbatanada plena d’afecte, hospitalària. És, justament, el que el títol anuncia: el
somriure, que ve de dins, i les cames, que fan camí.

O Sorriso Das Pernas 

Vieste sem preguntas, com quem caminha
pela estrada e não pára à entrada da casa.
Cortaste-me o pão aos pedacinhos, fizeste o ninho
na almofada onde o meu sono dorme
com as histórias que desdobras no lençol.
Dei cor aos nomes com as letras devastadas,
comi a fruta com os teus dedos, deitei-me
entre o polegar e teu médio, entre os duendes
da clareira que abriste para o dia. Cantaste a minha dor
e dela fiz a manta que nos cobre. Voltei a ser
o sorriso das pernas, o sopro na voz que chega
onde estiveres. Agora que não há perto
ou longe, ou coisa que faça mal, que tudo se toca
por dentro do devir, deixo un neúfar à porta
para quem chegue com o fardo da noite. E faz-se luz
com as pétalas abertas do teu nome.

El somriure de les cames

Has vingut sense preguntes, com aquell que camina
per la carretera i no s’atura a l’entrada de casa.
Has llescat el meu pa en trossos petits, 
has fet el teu niu al coixí on dorm el meu son
amb les històries que desplegues damunt el llençol.
Amb les lletres devastades he donat color als noms,
he menjat la fruita amb els teus dits, 
m’he gitat entre el teu polze i el teu índex, 
entre els follets de la clariana que obres a la llum. 
Has cantat la meva sofrença
i n’he fet la flassada que ens tapa. De nou,
he esdevingut el somrís de les cames,
l’alè en la veu que arriba fins a la teva presència. 
Ara que res no és prop, que res 
no és lluny, que res no és dolent, ara que tot es toca 
dins el cos del futur, deixo un nenúfar a la porta 
per a aquell que vingui amb la nit a l’esquena. 
I la llum es fa amb els pètals badats del teu nom.
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