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A totes les meues persones estimades que acompanyen els meus desmais, 
fins omplir els forats de la memòria d’un verd pi pinyoner perfecte.





DESMAIS 13
INTRODUCCIÓ: FINESTRES, DESMAIS DE MEMÒRIA 27

PRIMER DESMAI CRONOLÒGIC:   31
INTRODUCCIÓ AL DESMAI: LA PRINCESA D’ALMENARA I EL SEU MERLET 35
EL GRAN DESMAI: A LES MANS I AL COR RECERCA DE LA MEMÒRIA PERDUDA 37
ELS BUDELLS DESMAIATS RECERCA DEL QUILOGRAM PERDUT 39
PALADEJAR EL DESMAI: EL BES FORADAT 1. RECERCA D́ UN OU DE DOS ROVELLS 41
PALADEJAR EL DESMAI: EL BES APEGALÓS 2. RECERCA D’UN POT DE MELMELADA DE BRESQUILLA 45
PALADEJAR EL DESMAI: EL BES DE FUM 3. RECERCA DE NEULES PER BERENAR 47
EL DESMAI HIPOTÈTIC DEL SEXE RECERCA D’UN TROS DE PASTÍS DE CARABASSA 49
ELS CABELLS DESPENTINATS RECERCA DELS SAQUETS DE LES PINTES 51
ELS DITS DELS PEUS DESMAIATS RECERCA D’ESPARDENYES 53
L’AIRE DESMAIAT DE CORFA RECERCA DE FUSTES DE CREQCOM 55
LA LLIBRETA I ELS DESMAIS RECERCA DE MOSSOS I PÀGINES 57
EPÍLEG DEL BUIT RECERCA D’UN GRA D’ARRÒS FELIÇ 61

SEGON DESMAI CRONOLÒGIC: 65
INTUÏCIÓ DEL DESMAI: ON ÉS LA PRINCESA?  67
EL GRAN DESMAI (MANS I COR) RECERCA DE LES SET PARAULES DEL SET ANYS  69
ELS BUDELLS I EL BUIT RECERCA DEL QUILOGRAM PERDUT 73
PALADEJAR EL DESMAI 1. LLESQUETES D’OU  75
PALADEJAR UN BUIT 2. ORELLETES 77
PALADEJAR EL DESMAI 3. LLENTILLES 79
ELS CABELLS DESMAIATS RECERCA D’UN PIRRI DESPENTINAT 81
ELS DITS DEL PEUS DESMAIATS RECERCA DE LES ESPARDENYES DE SANT MIQUEL 83
L’AIRE DESMAIAT D’AIRE L’AIRE FORADAT 85
LA LLIBRETA I ELS DESMAIS DE LES PÀGINES RECERCA DE PÀGINES MOSSEGADES  89
EPÍLEG DEL DESMAI RECERCA D’UN GRA D’ARRÒS FELIÇ 91

TERCER DESMAI CRONOLÒGIC: 95
LA CONFIRMACIÓ DEL DESMAI ON ÉS UN PRÍNCEP DESTRONAT? 97
EL GRAN DESMAI A MANS I COR ELVIRA O LA RECERCA DE LES SET LLETRES 101
ELS BUDELLS I EL SEU DESMAI NO SOC CAP ACTRIU DE HOLLYWOOD 103
EL DESMAI HIPOTÈTIC DEL SEXE DOS PÉSOLS 105
PALADEJAR UN DESMAI RECERCA D’UN SOLC A MIDA  I MITJA DOTZENA D’OUS BULLITS 107
ELS CABELLS DESMAIATS RECERCA D’UN PIRRI DESPENTINAT 109
EL DESMAI ALS DITS DELS PEUS PEÜCS DE LLANA I SABATES DE SIVELLA  111
L’AIRE DESMAIAT D´AIRE L’AIRE FORADAT 115
LA LLIBRETA I ELS DESMAIS (MOSSOS) DE LES PÀGINES RECERCA DE PÀGINES MOSSEGADES  117
EPÍLEG DEL DESMAI RECERCA D’UN GRA D’ARRÒS FELIÇ 119





desmais

13desmais



14 REIS LLIBERÓS MONFORT



de la memòria, 
de com omplir els forats o desmais de les finestres  .
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desmai: Cobriment del cor, pèrdua dels sentits transitòria

 forat: Obertura que travessa un cos o s’hi fica endins.
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Les cases del somni i les cases de la memòria. Més d’una 

vegada he somiat dues cases on hi ha objectes i moments 

viscuts, que em produeixen desig d’anar-hi, car s’hi guarden 

coses o situacions no habituals ja en mi o per mi perdudes.

L’optimista_Lluís Meseguer
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Imatges a la memòria:
com fer possible el desmai a la 
memòria, 
si jo mai no pensava tro-

bar-me amb un forat?
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      Imatges a la memòria: 

      Desmai 1
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INTRODUCCIÓ: finestres, desmais de memòria

Cada temps atresora la imatge d’una casa, com els cèntims estalviats a la vidriola. La me-

mòria retrata els seus espais perduts, badalls de finestres, i els records espenten els caps 

dels dits i les ninetes dels ulls.

Mai no em vaig permetre abandonar l’espai on he crescut centímetres d’alçària, pes o 

sentiment. Vull recordar quan mirava de puntetes per la finestra les flors de l’ametler, 

els fils d’estendre la roba i les gotes de pluja. Ma mare, les vesprades de setembre, fent 

el camí de l’escola a casa, mentres jo em menjava la rua de mallorquina, em contava 

que totes les gotetes d’aigua tenen el seu lloc on caure. Però, ara, gràcies a un accident 

fortuït, ha desaparegut la finestra dels primers anys, el prestatge de les catiusques, i 

també la darrera de les finestres. Em sent tancada dins un núvol, poruga d’estar sot-

mesa a un procés de condensació d’aigua i sol, i vulnerable de caure del cel un dia de 

tronada sense topetar un trosset de terra mullada o d’herba eixuta, on deixar el pes 

xopat del meu cos.

Em vaig fer gran a la casa del mas. Buscava a les pedres el sol, i als riuets d’aigua dels bar-

rancs, cudols mascarats. Vaig tindre la rosa, terra saonada i la mà de ma mare. Vaig ser feliç 

a una casa de parets d’argamassa, quatre finestres xicotetes i el balcó dels reis mags, on el 

vespre del cinc de gener, dins un cabàs d’espart, creixien les garrofes i el fenàs, que la cre-

ença familiar assegurava eren les viandes predilectes dels seus camells famolencs. Recorde 

les sigolletes a la panxa per atendre l’arribada d’uns éssers fantàstics, que ben bé no sabia 

d’on venien, però que em portaven la il·lusió d’uns joguets nous de trinca i la possibilitat de 

somiar amb l’olor de les nines i les llapisseres de colorins a l’estoig de l’escola. 
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Hi havia la finestra menuda que mai no estava oberta. Sempre amb el pestell del pany 

tancat, amagava darrere els ninots de la cortineta i dins una caixa de cartó:  dos pastorets, 

un matxo, el xiquet de bolquers, un grapat de bèsties domèstiques, i també, els reis i els 

seus camells. 

Pensava que, si obria la finestra de bat a bat, podria tastar debades l’aigua blavenca i salada 

de la mar.

Se’m va estirar el cos i em va pillar fent forats a les finestres i fent més grossos els setanta 

metres quadrats d’un pis al poble, alçat amb rajoles i pòrtland. Vaig tindre granets i un xicot 

que em va descobrir la possibilitat d’habitar una casa sense barandats i una única estança, 

saló-menjador-dormitori, equipada amb butaques, un radiocasset i finestres de fum ober-

tes als estels, al bes púber i a la pluja de qualsevol estació. Mai els arbres, el vent i l’herba no 

havien estat tan prop del meu cos.

Tornava a casa primera amb una rua de mortadel·la i dos taronges  a la butxaca.

Fent força per tancar una finestra que sempre tornava a colpejar, vaig trobar a la ciutat un 

racó de cinquanta metres quadrats i finestres de fusta. 

L’enyorança de la pell mullada per les gotes de pluja, em va portar un artefacte de plàstic, 

instal.lat estratègicament, que em regalava la música d’una presència familiar i estimada. 

Sempre m’ha agradat mullar-me el cap al mateix compàs que els peus. 

Mai els pensaments i el silenci, a soles, no havien estat tan prop del meu cos.

Tornava a ma casa segona qualsevol dimecres i amb mal de gola d’estiu.

Tornava a ma casa primera diumenge a menjar l’arròs de ma mare.
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Dissolent matins de dissabte, tallats curts de café, i el suplement setmanal d’El País, va apa-

réixer un company de sentiment i de claus. Va compartir amb mi pa, llençols, xampús i 

altres poemes amagats per la casa, i vam obrir finestres de doble vidre. 

Hi havia una finestra, un lledoner i un pit-roig que m’ensenyaven al camí de les estacions. 

Quan a l’hivern l’esquelet del lledoner apareixia per la finestra, jo recollia les fulles, les cre-

mava i el fum que s’enganxava a la pell, em parlava del ressorgir d’un temps nou i de la 

festa de l’ànima per haver trobat amb qui compartir un dia i un altre també.

Mai la paraula senzilla i sencera, el gest i l’estima ampla, com un plugim de tardor compar-

tida a les galtes i a les mans de l’home, no havien estat tan prop de mi.

Tornava a ma casa tercera quan necessitava un cau solitari i tenia els peus gelats.

A la casa primera tornava cada diumenge a menjar l’arròs de ma mare i a la segona vaig 

deixar de visitar-la quan estava constipada.

Cada persona té assignat un nombre restringit de cases, però jo mai he pogut abandonar 

les seues finestres. A cada rebaix, vaig guanyar i perdre sentiments.

Ara no tinc al món,  una casa, una mare, una filla.

Senc que he desaprofitat l’espai on caure i mullar la terra i l’herba.

Hi ha finestres que no es poden obrir perquè ens protegixen de l’aire quan bufa maliciós, de 

la rosada del matí i de la calitja de l’estiu, però un accident domèstic, produït per la patologia 

incurable del desamor, et pot deixar sense la finestra de la teua vida, i posar en el seient del cor, 

un desmai desficiós als budells i a la memòria.
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PRIMER desmai CRONOLÒGIC:  

ĹAMANT i L’AMIC 

• La intuïció del desmai: la princesa d’Almenara i el seu merlet

• El gran desmai a mans i cor: recerca de la memòria perduda

• Els budells i el seu desmai: recerca del quilogram perdut

• Paladejar el desmai:  el bes foradat:

    1.recerca d’un ou de dos rovells

    el bes apegalós:

    2.recerca d’un pot de melmelada de bresquilla

    el bes de fum:

    3.recerca de neules per berenar

• El desmai hipotètic del sexe: recerca d’un tros de pastís de carabassa

• El cabells despentinats: recerca del saquet de les pintes

• Els dits dels peus desmaiats: recerca d’espardenyes

• L’aire desmaiat de corfa: recerca de fustes de creqcom

• La llibreta i els forats:  recerca de pàgines sense mossegar

     (mossos)

 - EPÍLEG  del desmai:   recerca d’un gra d’arròs feliç
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      Imatges a la memòria: 

      Desmai 2
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Introducció al desmai:  
la princesa d’Almenara i el seu merlet

El vespre de reis va portar al merlet del castell un airet pocgraciós i una nineta de pell 

taronja i sanglots intermitents.

La xiqueta de bolquers es va fer gran cercant a la murà del castell els caragols mitjanets. 

Mirava per l éspitllera el poncemer, tancava els ulls i somiava tot el món que no coneixia.

Ĺadolescència va destapar dos passions a ĺ ànim de la princesa, les olors i les mirades. Sentia un 

viu goig, olorant les fulles seques en cremar-se, ĺ herba humida i la pell dels hòmens solitaris.

A la nit, a la flameta del cresol, repassava la lliçó de les mirades recollides. N’hi havia de 

tendres, d´indiferents, de curioses, i aquelles que feien bullir la sang i que li donaven mal 

de panxa, i aquestes arribaven dels hòmens de pell aspra i cor esvaït. 

Un set de juliol va caure a la vila, com renoc de tronada, un venedor de perfums. 

Els seus ulls color avellana i els caps dels dits bressolaven les dos essències predilectes de la 

princesa. Era com topetar, de sobte, tots els perfums i mirades somiades.

Cada nit, el venedor li preparava la poció perfumada, prova d´un amor que començava a ser.

Un dia sí i un altre també, li regalava el secret d´un bon perfum. Calia tindre els ulls i el nas 

ben oberts, arrels de plantes aromàtiques i un morter de pedra, on mesclar els íntims fluids, 

pillats al cos estimat.

La princesa va col.leccionar perfums tendres, apassionats, humits, enjogassats i llaminers. I 

els va guardar dins el calaix del seu pit novençà i enamorat.

Li va oferir al venedor de perfums un bancal de camamilla dolça florit i sencer, i ell li va fer 

un anell amb les floretes aromàtiques, i li va donar la promesa sencera d ámor etern.  Però, 
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va arribar el plugim nerviós d ábril i el venedor ś avorria dins el merlet, i va eixir a trobar un 

temps més assolellat i més floretes que ficar dins el morter.

Va passar l ábril, i el maig i el juny, i tots els dies de l éstiu.

La princesa angoixada consumia el tresor de les darreres gotetes de perfum, i un dia va 

deixar el merlet, i va plorar quan es va fer xicotet als seus ulls.

Quan un dia d´hivern plujós em vaig entropessar als peus del Pont d’Iéna la princesa d’Al-

menara, entre sanglots, em va contar que el ventre li feia mal, que havia fet un llarg viatge 

de molts dies fins aplegar a París, on va topetar al seu venedor de perfums.  

Ell sojornava a la vila per recercar l’essència del seu amor compartit i etern, però havia 

conegut una ballarina del Molin Rouge i s’havia unflat d’amor cap a ella.

     I ara què faria la princesa, 

                                                        tota sola,

     al merlet del seu castell ?

I després d éixugar-se les llàgrimes, va enraonar que podria vendre als firers del seu poble, 

a un bon preu, cadascun dels perfums únics i intransferibles com l ámor del seu estimat, i 

potser, també seria un temps oportú per recórrer, sense el pes al pit del seu cor malatís, el 

món desconegut ple d áromes i mirades úniques i intransferibles.
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el gran desmai: a les mans i al cor  
recerca de la memòria perduda

Un diàleg, d’un llibre fet guió, parlava de la manera com les orquídies s’adapten al medi 

natural. Una lliçó intel·ligent a conrear per la naturalesa humana.  

Però,  jo no vull patir un Alzheimer madurat abans d’un temps voluntari     i     ordinari:

           jo no vull descobrir records foradats, 

           jo no vull trobar les mans i el cor desmaiat, 

           jo no vull trobar-te i haver perdut la memòria.

Les orquídies no tenen memòria, i jo no crec que puguen estimar. 

37desmais




