
De dalt a baix

L’avi que estén els calçotets XXL a primera hora del matí
observa la noia que treu la tortuga al sol tot just llevar-se,
amb el pijama rebregat i una cicatriu temporal de llençols a la galta.

La veïna enlleganyada de la tortuga sap que l’avi la mira,
però està distreta espiant l’arquitecte que arriba al despatx

just quan ella comença a ser conscient que fa tard a la feina.

L’arquitecte desconeix que el vigili ningú però sempre es muda,
sobretot per si algun dia a la morena que rega el potus
se li acut alçar la vista i descobrir-lo estudiant-li l’escot.

L’escot bru ofega d’aigua el pobre potus cada matí
perquè es distreu veient-se reflectit als vidres bruts

del balcó del pis de davant, inhabitat des de fa molt.

Els vidres bruts fan malícia als recent casats
que passen l’aspiradora tres cops per setmana
i sempre mouen tots els mobles i catifes de lloc.

El so de l’aspiradora postnupcial alerta la vella vídua
i li fa treure l’escombra per la mica de pols del balcó

mentre bada amb el nét que cangura el matrimoni de davant.

El nét no perd de vista el gat blanc i negre
que es desfà al sol del matí sense deixar de controlar
les dotzenes de coloms que mengen pa de la mà del veí.

Els coloms envaeixen el balcó del conco que mata les hores
alimentant les «rates amb ales», segons sa mare,

que jeu malalta a l’habitació del costat i remuga dia sí dia també. 
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28. Als barris de carrers estrets, l’estiu de balcons oberts —en extinció per culpa dels aires condicio-
nats— fa que els veïns d’un edifici estableixin una doble relació visual amb els de l’edifici del davant:
d’una banda en són voyeurs i de l'altra se’n senten espiats —tot depèn de si el seu balcó està per
damunt o per sota, respectivament. La jerarquia dels balcons pretén retratar aquesta dinàmica també
tipogràficament, amb un format que pot fer pensar al lector en un poema, tot i que no és més que
un text en prosa que vol imitar la disposició dels balcons de dos edificis paral·lels.
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La jerarquia dels balcons

De baix a dalt

Les rates amb ales se senten observades pel felí
però prefereixen jugar-se la vida per una molla de pa
abans que la fam les converteixi en un cadàver més a la vorera. 

El gat estudia totes les seves rebolcades
conscient que té un públic joveníssim però fidel

i fa rum-rum quan sent les rialles del nadó.

Els avis de la criatura s’entendreixen veient la vídua
que fa baves extasiada pels dolços gestos del seu nét,
que es distreu seguint el moviment de l’escombra.

Els nuvis obsedits per la neteja s’esgarrifen en veure
que l’àvia no fa servir cap pala per recollir la quisca 

sinó que l’espolsa al carrer sense miraments.

Des del pis de vidres bruts es podrien tenir unes bones vistes
del dormitori de la morena que emborratxa el potus
i que no tanca mai el balcó perquè no té aire condicionat.

El potus demana auxili cada matí a l’arquitecte,
que sembla que el mira però no l’arriba a veure,

i saluda el dia vivint-lo com l’últim, avui s’acabarà d’ofegar.

Quan l’arquitecte parla pel mòbil surt a guaitar
i sovint sorprèn el caparró verd de la tortuga
fent el tafaner i espiant-li les maquetes de cartró.

Però el rèptil en realitat vigila l’avi solitari 
que crida —«pst, pst, mixeta»— el gat del principal 

que mira els coloms alimentats pel conco.
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