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ÉCmm  Carta a mi mateix (2) 
Benvolgut Marcel-lí: Vaig rebre la teva carta del 
diumenge passat. He pres bona nota de l'im-
portant que és que un fanalet de Sant Jaume 
il-lumini la nostra vida cultural a la Lleida del 
futur plusquamperfet. Els votants d'esquerra 
no voten una realitat, voten una ideació. Ja us 
ho fareu, company. Toco el dos. Escamat i vo-
lent fugir de les brases, em veig ara dins les 
calderes d'en Pere Botero d'un Portugal que 
crema. I per moltes "saudades" humides que 
canti I'Amalia Rodrigues -"Ave Maria fadista"-
aquí el foc fa bullir el Tajo. És ciar que havent 
de triar entre un fanalet de mentídes i un foc 
com Déu mana, prefereixo rostir-me jo com un 
pinxo lisboeta. Carretera i manta ignífuga. 
El foc correspon al vent del sud, al color ver-
mell, a l'estiu i al cor. Tant significa les pas-

sions -l'amor, la revolució, la cólera- com l'es-
perit-l'alé, el coneixement intuítiu-... I la Lis-
boa antiga, tot i mig envoltada de flames, del 
barri de l'Alfama al de la Baixa, dona fe de 
l'aforisme: "Oporto treballa i Braga resa, Coi'm-
bra estudia i Lisboa es diverteix". Que al "Café 
A Brasileira" he enxampat, qual cagafantas-
mes, el Fernando Pessoa creador de poetes 
alternatius. Com tu Marcel-lí i jo, jugava al 
"meu jo real". Ho deia l'autor del "Banquer 
anarquista": "procuro dir alió que sentó/ sense 
pensar el que sentó./ Procuro incrustar les pa-
raules a la idea/ sense haver de menester un 
passadís/ de pensament per a les paraules". A 
tot aixó, el fado i el suculent "o bacalhau" -el 
bacallá salat i sec- se'm colen entre pit i es-
patlla, entre elucubracions i suor. 

Com veus, amic amat, sóc un guiri com cal, i 
un pél fantasmátic. Que si París és la ciutat de 
l'amor, Lisboa se'm fa la ciutat de la nostalgia. 
Tant costa amunt com la rúa da Madalena. 
Que les cartes son escriure'ns alió que no sa-
bem qué arribará a ser. Comencen amb una B 
alta majúscula i, a partir d'aquí, la corrua de 
paraules enfila, com disciplinades formigues, 
l'etern camí del retorn a casa. Si és que mai 
l'hem deixada. Una mica, o molt, tortugues 
som. Vagis on vagis, posis terres, muntanyes i 
mars de per mig, la closca cultural t'embolca-
lla. Pessoa, Walt Whitman europeu, blasma: "i 
rascar la tinta amb qué em van pintar els sen-
tits/ desembalar les meves vertaderes emo-
cions,/ desembolcallar-me i ser jo, no Alberto 
Caeiro,/ sino un animal huma que la Naturale-
sa ha produít". D'aquí la importancia, estimat 
Marcel-lí, de cremar tots els fanalets, siguin "de 
Sant Jaume o de Miss Internet. Fum i sabatots 
anárquics. I petons. 


