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Sento el flux de la salinitat; el balanceig del vaixell mar 
endins i les onades que intenten esquitxar-me però no 
arriben.
L’escuma  blanca  trenca  el  mantell  blau  de  l’aigua  i 
empeny milers d’entremaliades bombolles.
I un fred humit penetra densament dins la porositat de la 
meva pell…
...aquesta sensació de llibertat!
I  tu  al  costat  en  silenci…potser  resant…i  ell  a  prop, 
embadalit, mirant l’horitzó.
Sento l’olor de casa antiga…de fusta vella embellida pel 
pas dels temps.
La farmàcia és a tocar de la casa.
L’enrenou  d’un  petit  ventilador  escampant  un  aire 
xafogós.
I veig la dolcesa de la teva cara i la teva veu que em 
dóna calma…
“Teniu i aneu a cercar uns gelats”…
Les ulleres negres, el cable dels auriculars tanta estona 
connectats al televisor.
Els petons...
La cuina buida, groguenca i sempre neta i endreçada.
Els coloms al pis de dalt…”Vigileu que la casa ja és vella 
i pot anar per avall!”
I un munt de llibres de per tot…
A tu t’agrada investigar i remirar-ho tot i jo et segueixo 
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intrigat.
I al bany la gran vella banyera…
I la sobrassada…i el pa rodó.
Sento  la  teva  guitarra  trencar  suaument  el  silenci  del 
meu son.
Jo  ajagut  al  matalàs  estès  al  terra,  intento  dormir 
empassant-me les dolces melodies.
S’escampa una flaira de tabac negre…
I algun grill que es passeja al meu voltant intentant fer-
me companyia.
Al fons el pati…
Un gat vell i vellut miolant.
I molta calma…molta calma…
I no sento la calor…només m’ensumo la música i glopejo 
la mediterrània…
Sento la llum del dia com em fa obrir els ulls…
Els pins desprenen aromes de mar i terra…
La cascada assecada és a la petita cala.
A la cuina s’escolta la veu de la ràdio.
El  jardí  olora  a  terra  remoguda  i  humida…a punt  per 
treballar-la…
I els crits encisadors d’una petita criatura trapella…
I més olor de tabac negre…
I més sensació de calma…

3



Sento de nou el matí.
Amb una olor de cuina mesclat amb melodia clàssica, a 
voltes romput per un estossegar espasmòdic.
Les finestres verdes i la calor xafogosa penetrant.
I veig la claror dels ulls de la innocència.
La caseta petita remou instants d’encantament.
La cisterna al pati.
I el motor ensordidor.

*******

Es fa estrany.
Ha anat passant el temps.
I  aquell  flux  de  la  salinitat  ...i  aquell  vaixell  on  ja  no 
naveguem  junts...  continua  surant  sol,  a  cavall  dels 
records d’uns instants en que, potser endormiscat, m’ha 
semblat trobar-vos a molts de vosaltres de nou –i ni molt 
menys a tots- en un petit raconet del meu cervell, com 
una joia guardada en una vitrina de marges daurats.

4


	El flux de la salinitat

