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El farcellet 

 

“Només hi deu haver −em sembla− dues 

formes de l’exercici del lliure arbitri: 

la força i l’astúcia”. 

Josep Pla 

 

Fa tant de temps que vam engegar la travessa… 

Cadascú amb el seu farcellet a l’esquena. 

Caminem. 

I topem o ens esquivem,  

coincidim i ens separem. 

Els camins són molts 

i cadascú pren el que li sembla o pot. 

El farcellet es va omplint 

i encara el carreguem a l’esquena, 

cada cop més cansada, 

i les espatlles cedeixen 

i es retorcen amb el constant esforç. 

 

I arriba un punt en què el boterut farcell 

se’ns fa insuportable, o gairebé,   

i és llavors quan ens toca la mà del destí 

−deixar-lo a terra per descansar no és,  

de cap manera ni en cap sentit, una opció. 

I per això, en aquell instant. 

ens pren, des de dins, una determinació: 



traiem forces de la memòria i carreguem 

per continuar la travessa 

o, 

si estem dotats per a la picaresca, 

endosem el farcell a un altre que, 

a partir d’aquell dia, 

per sort per a ell, és clar, 

anirà més equilibrat, 

amb un farcell ben ple a cada espatlla. 

 

N’hi ha que neixen generosos per sempre i en tota situació…  

Ignorants del que és un farcellet. 

 

 

   



Celler Vell 

 

Allà fora,  

tot continua,  

aparentment, 

com sempre. 

 

Al bosc els senglars afamats 

i els esquirols enriolats 

dibuixen camins 

amb rastres que de fa temps 

ja tots sabem conèixer. 

 

El fantasmal poble 

eixampla els seus carrers 

per tal que l’aire enrarit 

hi viatgi amb la seva 

tradicional lleugeresa. 

 

Vehicles, pocs. 

Caminants, menys, 

només aquells  

amb la sobtada companyia 

de bosses per omplir 

o estómacs i bufetes per buidar. 

 

I així anem fent, 

aquí dins, 

tot esperant que 

en Gabriel  

(o en Jaime, 



tant se’ns en fot), 

torni de la feina 

i comenti: 

 

“Tampoc és que sigui greu 

però avui 

la pluja queia cap a dalt. 

Més que res 

ho comento  

pel que té de novetat”. 

 

I així tornem a caure  

al sofà que, indiferent, 

ens espera, 

sense novetat aparent, 

com si fes una eternitat 

que vivim en aquest  

confinament perpetu.  

 

 

   



Quietud 

 

La Natura es deu moure  

en la seva esperada quietud… 

 

Res més lluny de la veritat. 

Jo volia escriure un poema 

en el qual, enmig de la calma, 

un conill lleuger,  

gens esconillat 

sin, ben al contrari, 

envalentonat com un lleó, 

feia un salt  

i ens espantava a tots. 

 

Però ves que em veig 

mirant fora finestra 

i els ocells (coloms, tórtores, garses…) 

i els mamífers (gats, fures, senglars…) 

campen lliurement pertot. 

 

S’han fet −o han tornat a ser− 

els amos de l’univers 

o, com a mínim, 

d’aquest bocí que ens envolta. 

 

 

   



Dépaysement 

 

No massa res a fer,  

i tot per fer,  

tancats a casa, 

tants dies,  

setmanes,  

mesos ja? 

 

Els experts 

ens adverteixen que  

viatjar ens manté actius,  

alerta,  

perquè ens hem d’adaptar,  

hem de reformular l’espai 

per fer-ne un escenari significatiu. 

 

De la pèrdua de sòl sota els peus 

o de la pèrdua de coordenades al cor  

els francesos  

−que tenen més mots que realitats− 

en diuen dépaysement… 

 

Doncs això mateix,  

en el nostre petit espai particular  

−en molts casos més del banc que nostre,  

per dir-ho tot− 

ens reinventem, 

ens deslliurem del nostre jo 

per recrear-nos en confinament. 

 



I la gent no té vergonya, 

en aquest món globalitzat i 

interconnectat en tots els seus racons… 

La gent no té, definitivament, vergonya… 

I ja està bé que sigui així, 

tampoc ens valdria de res tenir-ne. 

 

Mira, vaig a treure el pa del forn, 

que ja és hora… 

Ves, no t’ho havia dit? 

Ara faig pa… Baguettes,  

com els francesos. 

 

 

   



Puzzle (Trencaclosques) 

 

I ara ens diran: 

“Hem posat les peces a la capsa 

durant un temps 

i ara tornem a muntar el puzzle”. 

 

I tant… res més fàcil… 

Muntem el trencaclosques 

cap a allò que anomenen 

la “nova normalitat”... 

 

Però només vull, 

si puc, 

comentar un petit detall: 

“Com collons muntem el puzzle 

quan hem perdut un munt de peces 

mentre érem a la capsa?” 

 

   



Injustícia 

 

Surt una senyora a la tele, 

en aquests dies estranys que vivim, 

parlant des d’un poble  

del qual no recordo el nom  

−i no és broma− 

dient que no tenen peix. 

 

I quan tot anava com anava, 

déu va enviar les plagues de tàvecs, 

granotes, mosquits, sang, 

llagostes i tota mena de malsons. 

 

Temps era temps… 

 

No podria, per una vegada,  

fer alguna cosa bé 

i portar una pluja de peixos 

allà on aquests dies tenen 

el ventre ple de carn i pa fet a casa… 

 

De ben segur que la senyora de la tele, 

cistell en mà, 

faria recollida de salmons, 

rogers i lluços 

per fer feliços els seus, 

que encara estan tancats a casa 

amb els ulls fixos en qualsevol pantalla… 

potser veient la senyora a la tele 

dient que no tenen peix… 



En captivitat 

 

La meva neboda,  

la Berta, 

ha après a caminar 

aquests dies de confinament 

−captivitat era només un dir; 

com a títol dona, sens dubte, 

un bon joc− 

donant voltes a una taula, 

en comptes de fer-ho 

dirigint-se, com en Lucky Luke  

al final de cada capítol, 

cap a l’horitzó llunyà, 

infinit, i amb el sol de comiat. 

 

El ninot blau de Barrio Sésamo 

ja no diu el que deia, 

aquests dies repeteix, 

amb unes celles que fan por de veure: 

“Ahora estoy allí 

y allí me mantengo” 

o “Ahora estoy lejos 

y allí voy a quedarme” 

 

La seguretat abans de tot. 

L’espai, la velocitat, el temps, 

el ritme… Tot serà diferent. 

 

Leonardo ja ens ho deia: 

“El moviment és l’origen de tota vida”, 



i per no portar-li la contrària al gran geni 

restem quiets i esperem, 

ben bé no sabem què,  

però esperem… 

 

Sí, sí, esperem, 

però com us he dit, 

la meva neboda,  

la Berta  

−per si de cas la memòria  

no és el vostre fort− 

ja camina, 

i aquest camí és, 

ni que sigui al voltant d’una taula, 

de ben segur, 

el principi d’alguna cosa. 

 

  



Encuentros en la tercera fase 

 

Ara que tot engega 

en un programat, 

molt ben programat,  

−i molt clar, 

fins i tot “clar i distint”, 

podríem dir−,  

desconfinament, 

agafem les dades 

i, com que el temps de calma 

ens ha tornat més savis, 

anem a examinar-les 

per saber com anirà tot. 

 

I bé, conclusió irrefutable:  

tot anirà... 

I a més, anirà per fases, 

com si es tractés d’unes eliminatòries... 

 

 

 


