
Cant II. Odisseu 

l’odisseu de sal 

Música:Pol Garcia ESPADA 
lletra:jordi martí FONT 

Ha sortit de Mallorca, part forana, camí d’estudiar a Barcelona. I s’ho havia de menjar tot. I 
tots els fronts oberts. El cap, el nas i els ulls, les orelles i la boca esperen rebre el món 
que a casa seva li havien negat. 

L’únic horitzó que hi tenia, a l’illa, aïllat, era l’horitzó del crucifix, l’horitzó de les 
possessions acumulades, dels doblers davall les rajoles de les golfes. I son pare ja li ho 
deia de feia anys: «Has d’anar a Barcelona i allí te faran advocat i així ses coses de ca 
nostra les portaràs com cal. I ampliaràs ses nostres possessions i te diran ‘senyor’.»

Odisseu emprengué el seu viatge cap al «senyor» en vaixell, es marejà tal com toca a qui 
no hi està acostumat i tan aviat com xafà terra ferma respirà. Per fi era lliure. Dinou anys. 
Dinou anys després, era lliure. Lliure de mare, lliure de missa, lliure de ties, lliure de pare, 
lliure de casa, lliure de pors, lliure d’obligacions!

I fou caminant per la Rambla, a l’alçada del tercer quiosc de flors, olorant unes violetes de 
bosc, que va entendre que volia, li calia i era el moment de trencar. De trencar-ho tot. De 
trencar els lligams que encara li impedien volar. S’hi va posar obstinadament, amb passió 
continguda, i els va voler trencar tots, de cop, sense esma, brutalment. Ja n’heu vist les 
conseqüències...

La mateixa violència que utilitzà en la seva primera temptativa es tombà en contra seva i 
entengué, abans d’enfonsar-se fatalment, que no hi havia sortida. Guixà la paret i 
sucumbí. Però no es rendí... Caldria canviar el mètode, caldria aprendre i, per tant, caldria 
omplir-se de coneixements... I de coneixement! El cos i el cap eren molla de pa que es 
queden en pa si no se’ls dóna forma. Aprendre. Viatjar. Desplaçar-se i omplir-se de llum 
fins a esdevenir llum. Potser seria complicat però ho havia de provar, ho havia d’intentar.

Odisseu: I sobretot, ho volia intentar.


