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l’odisseu de sal 

lletra:jordi martí FONT 
SENSE MÚSICA 

Nausica: A on vas, bell estranger?

Odisseu: A aprendre del viatge

i quan torni a casa del pare

jo poder-ho canviar tot.

Nausica: I quan penses tornar-hi?

Odisseu: Soc de Palma i això serà

quan ja tingui el cap ben ple,

aleshores tornaré.

Nausica: Per explicar-los també mentides?...

Odisseu: Mentides? Jo no en dic de mentides...

Nausica: I què hi fas a Barcelona 
remenant nostres racons?

Odisseu: La bohèmia m’ha agradat

i les festes m’entusiasmen. (riu)

Nausica: (enfadada) Ço que tu dius que és 
bohèmia

és per mi lluita social, 

i no em crec que quan te’n cansis

vulguis canviar res més



que la roba que portaves

i la imatge que ara em dones

de poll ressuscitat.

Odisseu: Oh, Nausica, tu m’ofens,

no puc creure que no em creguis.

Nausica: (contundent) N’he vist molts que van com 
tu
i no lluiten, s’entretenen,

mentre passen de ser nens

als pitjors dels adversaris.

Si no tornes a Mallorca

És perquè allà hi tens esperant
la família i Penèlope

i el futur assegurat.

Odisseu: (to baix) Massa coses en saps tu

i em fas por parlant..., i el to...

Nausica: Barcelona és molt gran

i els homes, ben petits

i abans teu n’hi hagué d’altres

que venien de més lluny
tornaven al mateix lloc

d’on deien voler fugir.

Que d’això es tractava:

de fugir cap endavant

perquè devora us ofegava
i passats els anys de jove

han tornat cap a ca seva

convençuts que el millor

els és ser els millors ofegadors.



 

Odisseu: No et vull sentir!

Calla d’un cop, ja!

Nausica: Callo perquè ja he dit

tot el que em calia.

Ara marxa i torna a casa

que demà, aquí, tenim feina
i a tu no t’hi volem.

Pren vaixell i torna allà

d’on no et calia sortir

i esdevé allò que tu ets

fill i pare de qui ens vols
ben callades i submises.

Per tant, ben bé

de l’altre costat!


