
Cant IX. Carta de Mallorca 
 
l’odisseu de sal 

Música: versió de Pol Garcia Espada de la cançó tradicional «La dama de Mallorca». 
lletra:jordi martí 

Odisseu, fill meu, estimat,

Ja fa dies que et volia escriure aquesta carta. Ja fa dies que pateixo per tu, dies i anys, 
tota la vida bé que ho saps. Ja fa dies que necessito dir-te allò que mai no he gosat parlar 
i que ara, per mor de la teva llunyania, he gosat escriure en les ratlles d’aquesta carta que 
espero que t’arribi aviat.

Quan la llegeixis, segur que Penèlope haurà tornat a vindre, no sé quants cops ja, a 
preguntar per tu. La pobra. T’espera i no sap res de la teva vida de músic a Barcelona, del 
que a mi m’expliques quan parlem per l’ordinador. I millor que no ho sàpiga. Ella t’espera, 
és pacient. Des que vas marxar no li has fet saber res de tu i sa pobra al·lota està 
amoïnada, se deleix per tu. Envia-li una carta, al manco. Pensa que la ronden altres al·lots 
del nostre poble i ella t’espera a tu, però el món corre tant i som tan fràgils...

Aquí a ca nostra, ton pare continua com sempre, manant-ho tot. I jo, tot i que no t’ho 
creguis, em floreixo com es floreix la tomàtiga que no es gasta quan toca i el pot és obert. 
Em floreixo sense flors, amb la fortor del florit que converteix en no comestible tot allò en 
què s’instal·la. Odisseu, tant que he patit per tu! Ara pensaràs que sóc ximple, però he 
patit sobretot perquè no fossis com ell, com ton pare, i tu has acabat camí de Barcelona 
per perpetuar el que a ca nostra som. Tu seràs advocat i amuntegaràs més doblers, tants 
com sigui possible, perquè som en aquest món, a banda de per patir, per acumular 
doblers. 

Més d’una volta he somiat que tota la fortuna de ca nostra es revolta contra nosaltres i jo 
vull cridar, perquè en el somni totes les nostres cambres són plenes de monedes, i cada 
volta n’hi ha més, creixen com si fossin aigua en una inundació. Jo vull cridar perquè 
qualcú ens ajudi però ningú no em fa cas i de la meva gola no en surten sons, cap paraula 
ni una, cap crit. Fa tants anys que sóc muda... De cop i volta, els doblers arriben a l’alçada 
de la boca i jo no la puc tancar. Ho penso, ho intento i es manté oberta. Les primeres 
monedes m’entren dintre i les noto gelades, les altres ja no hi caben i baixen cap a la 
panxa. M’omplen tota. M’ofego. Ja no és només que no pugui parlar o cridar sinó que ara 
ja no puc ni respirar. I penso en la mort, penso que moriré, però no m’arriba.

Em diràs que m’he tornat boja, però et volia explicar aquest somni perquè jo mai, mai no 
voldria que tu fossis mut ni que morissis ofegat pels doblers però tampoc que et perdessis 
per Barcelona. Para cura de tu i dels teus, Odisseu, i si no penses en mi, pensa en 
Penèlope. I torna aviat. Torna aviat.


