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Oda a Barcelona
PERE QUART
1936,  Barcelona*

Milers de finestres i cors
t’esguarden com bulls i et regires.

La nit s’atarda.

Els coixins esventrats de la memòria,
la flama del teu somni,
la sang nova del crim,
la infàmia morta, el clam i la barreja!

Barcelona!
Barcelona, ferida i eixalada.
Repiquen les campanes soterrades,
volen les creus,
ocells d’incert auguri.
Els murs suporten voltes invisibles,
fumeres, panys de cel,
roba blanca de núvol.

D’aquí estant, Barcelona,
el tumult és ordre.
L’or pàl·lid ni respira.
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Gerard Vázquez:

(A mesura que puja la llum a l’escenari, se sent una ràfega d’aire fresc.)

Manuel Veiga:

ACOTACIÓ INICIAL DE 16.000 PTES.

(Capvespre de Sant Joan. L’espai escènic és un típic quart de pis, 30 m2,
del barri de la Barceloneta. A la dreta, hi ha la porta principal, que dóna
a una cuina menjador amb terra de ceràmica hidràulica de colors.
Mobiliari vell i de baix preu. Els principals elements són: una taula amb
cadires, un llit plegat que fa el servei de prestatgeria, un petit rebost, una
estufa de butà apagada, un balancí i un telèfon negre de paret. Just al
davant, a l’esquerra, en un racó, un envà amaga un minúscul lavabo.
Només hi cap la pica de les mans i el wàter. I també, a l’esquerra, en
segon terme, una altra porta que comunica amb l’únic dormitori. A la
paret del fons, hi ha un balcó amb els porticons oberts. Al costat, ben visi-
ble, emmarcat amb motllures de fusta, el retrat color sèpia d’un home ves-
tit amb camisa blanca de fil. Un llum de sostre il·lumina el quart de pis.
SOLEDAT, davant el balcó, resta endormiscada al balancí. És una dona
amb cabells blancs recollits a la nuca. Du un vestit de cotó amb estampat
petit en blanc i negre. Sabatilles negres als peus. MAN, recolzat a la bara-
na del balcó, d’esquena, mira enfora. És un home, que vesteix amb ele-
gància informal roba de lli de color blanc. També espardenyes blanques
als peus. Ulls i cabells foscos. A l’exterior, petards.)

Paco Zarzoso:

(Mesas y sillas pertenecientes al bar Sed de Mal. ELLA, con una copa medio
llena de vino en la mano, mira la botella medio vacía de vino que hay sobre
su mesa, en la que no hay ningún cenicero. En las mesas vecinas, aparente-
mente no ocupadas por nadie, hay otras botellas y copas de vino también
medio llenas. De todos los ceniceros sale el humo de cigarros encendidos.) 
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Rambla amunt,
Passeig de Gràcia amunt.
Xiulen, flastomen, s’empentegen,
ullen estades senyorials,
persianes porugues, barrots tremoladissos,
portes que es clouen subreptíciament.
Riuen els homes del carrer
i es destrien en escamots
que esfondren reixes,
comminen ascensors perquè s’afanyin,
invaliden panys dobles;
amb una escopinada
enceguen els senyals d’alarma.
Els passadissos, llagoters, s’escurcen,
però les sales-rebedor malreben
i les catifes comuniquen 
tímides queixes a les espardenyes.
Els balcons s’esbatanen
i entren alenades goludes de carrer,
sang, bruel, pols,
llambordes dreçades a cops d’ungla furiosa.
Fueteja el serpent,
fibla la llum el llarg llampec vermell:
«Estatge incautat per les Joventuts Revolucionàries».

Barcelona,
rumbeges el barri aristocràtic
amb roba proletària.
Somriu amb urc, amb impaciència
la gent nova i jove.
Ai ton capritx fill de l’antiga enveja,
que finalment caldrà que ofeguis!
Sofrí tant!

Bressen els asfaltats
deliris de les rodes inflades de tempesta,
veles terreres i envilides.

Barcelona,
els teus fills no t’acaben d’entendre,
bruixa frenètica,
matalàs d’esperes.
Escabellada, ronca,
Perds la vergonya i la senyera,
però et guanyes la vida,
entre la mort i la follia.

Danses encara
i et pentines un xic amb les estrelles
i maquilles tes nafres amb pólvores i cendres.
Però fills teus et deserten,
els que aviciares massa,
enguantats, clenxinats,
patriotes ha ha!
No et reconeixen sense el teu posat
de monja llamenca.
Et maleeixen
quan ja no ets polida, oficiosa,
inscrita en el joc brut de la riquesa
dels favorits i les bagasses.

Barcelona, cantes
una cançó maligna que ens eixorda
i despertes els altres que ja arriben,
davallen, s’apleguen;
després pugen
com un torrent contracorrent,
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en faldes suaus i tombes provisòries
on operen amb punya
les forces dures de la renaixença.
Al cap d’anyades
t’arribarà l’eco:
sospirs, gemecs, renecs, esclats,
sanglots, udols, xiscles, esclats!
I ja tindràs l’himne triomfal
sota la bandera de la quàdruple flama.

Barcelona:
pairal ciutat de Catalunya,
de València i les Illes.
Les comarques
gerdes, eixutes, alteroses, planes.
Màquines i collites.
Tiges en estol,
bestiar i aigües submisos.

Barcelona,
esdevindràs, si vols, la capital altiva
d’una pàtria novella de rels velles,
quasi feliç, penosament fecunda.
Mestressa sobirana,
sola en ton clos obert com una rosa
dels vents, als vents de mar, de terra!

Barcelona, contempla’t.
Barcelona, no cantis.
Ausculta aquest cor teu que s’escarrassa a batre.
No et deturis. Plora una mica cada dia
quan la Terra comença
un altre tomb, ullcluca.

I no pas fam o nuesa:
l’exaltació xarona del privilegi.

La veritat erecta.
L’atzar estult.
L’oprobi de la beutat antiga.
La pau de l’ànima
bescanviada per monedes i voluntat esclava.
El treball prostituint-se
en les cambres secretes del negoci,
enllefiscant-se
en les llacors del luxe.

Els crisantems, les clavellines
de les floristes mamelludes
tenen set i migranya.
Les roses, ai! les roses
enyoren el marcir-se
en aires capitosos.
La Venus de Clarà, a la gatzoneta,
no ha perdut ni un cabell,
mes té una piga tendra a l’anca esquerra.
Els coloms volen i peonen
com espectres preciosos
d’un àngel mort,
dels temps que tristament plovia lluna,
i alzinetes d’argent i baladres nafrats
protegien besars i mans nuades
per pactes de desig i jovenesa extrema.

Tanmateix, Barcelona,
la mar no et deixa i et gombolda.
Allitaràs tos sofriments
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Sinopsi: Frederic Sàlomon és un fotògraf de fama internacional que arri-
ba a un país del Tercer Món per recollir un premi. El guardó li és atorgat
en reconeixement a una fotografia, la d’una nena que vola pels aires a cau-
sa d’una bomba, presa durant la guerra civil que va afectar aquell país
anys enrere. A la suite de l’hotel on s’allotja, Sàlomon és entrevistat per
una periodista anomenada Hanna, que intenta una vegada i una altra que
ell es refereixi a la famosa fotografia. Sàlomon, però, es mostra poc pro-
cliu a parlar-ne, fins que Hanna afirma que és la nena de la foto, a qui ell
podria haver salvat de l’explosió si no hagués estat més interessat a acon-
seguir una bona instantània. Llavors Sàlomon confessa que, a diferència
del que tothom es pensa, aquella fotografia no li ha portat més que desgrà-
cies, i convida la noia a acompanyar-lo al lliurament del premi. Abans,
però, una pregunta trampa li permet descobrir que Hanna l’està enganyant
i que no és la nena de la foto. De fet, aquella nena es deia Ida, i ara, ja
gran, ha ocupat una altra suite del mateix hotel poc abans que Sàlomon i
Hanna hi arribessin. Durant unes hores, Ida se sotmet a tot tipus de vexa-
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A poc a poc, no et distraguessis
amb les fulles que el vent requisa als arbres.
Ni amb el presagi de les ales noves.

Treballa. Calla. 
Malfia’t de la història.
Somnia-la i refés-la.

Vigila el mar, vigila les muntanyes.
Pensa en el fill que duus a les entranyes.

*© 1999 Hereus de Joan Oliver. Publicat per Edicions Proa al primer volum (Obra
poètica) de les Obres completes de Joan Oliver.

                            


