FuUs de la

evista

iMustracions de Mercé Ferrer

Flaixos del Marroc
MERCÉ FERRER

Els flaixos capten instantánies del Marroc. Les paraules que els acompanyen evoquen els
sentiments que em van fer prémer el dispositiu de la camera. Ara, mirant-me aquests flaixos
lluny del Marroc, recordó la seva bellesa i m'adono que la distancia ha estat un bálsam que ha
mitigat les nafres de la miseria que veía anraulida a qualsevol racó.

Paisatges
Un horiizó
retalla un cel lívid;
sura la calma.
Po.stes de sol. Boscos d'eucaliptus, pins, mimoses i cedres, i a l'horitió la serralada de l'Atlas
fragant, amb els tons malves al cel.

Revista de Girona / nnm. 191 iKivemhre - dcscmbre 1998

107 16871

Costums

Tot és diferent
ielsprecs illunxinen
la nii mes fosca.

VítAtt |(*«v

Colorí iflaires.
Esclat muldcobr
denouspíásatges.

*

Al mercat es ven de tot: fruites, olives, roba, objectes d'artesania,
pa, cam, peix, dátils, especies...
•

Eíwnts'encaííTiíx;
es un bk que s apaga
afrecd'hüñtzó.

Ais carrers hi ha molta gent aturada fent rotUana. Al Marroc no
hi ha cap pressa; és com si el temps s'aturés, passés lentament-
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JJaire del desert
enyora les palmeres
ihesaeh estéis.
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Palmeres carregades de dátils que el vent cálid gronxa.
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Vermelh i ocres;
grans muntanyes de sorra
coiTiiTiars/mmófofls.

El desert és un calidoscopi de paisatges en un mar de son:a, que la
Uum delimita.
Coiumnes/rágiís,
mÍTiarets, mosoics, lluras;
sojamdelsdéus.
La mesquita de Casablanca s'al^a majestuosa, enigmática com un
vaixell ancorat en un mar solitari.
Passen lentament
perduts en un bberint
de carrers estrets.
Fes és un pessebre embolcallat per mil oiors. Ais estrets carrerons
els burros s'obren pas entre la gentada.
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Al capvespre, la badia de Tánger és
platejada; s'apaguen els darrers llums i un
home agenoUat prega a frec de la vorera.
La veu cantava
entre murmuris densos
un prec devot.

El minaret esvelt crida a la pregarla i la seva veu s'escola pels
estrets carrerons.
Camina cansat
peí pes de la carrega
Sütüunsolroent.
Un burro estira un carro pie de melons; és una muntanya de groe
que Uueix sota un cei diafan.
üík que enyoren
¡es aunes i els oasis;
nits al desert.
La silueta deis camells es retalla a l'horitzó; pacients passegen els
turistes.
Pkúre melosa;
fieuTatge de nits téhies
sota la lluna.
Els bars de la Medina acuUen els homes que preñen el deliciós te
amb menta.
Erts ¡ esveíís
carceííers de riqueses;
mes lluny ¡a por.
Els cossos rígids deis soldats vetllen la tomba de Hassan.
AI so deh músics
serpentegen els cossos
ávids, sensuak.
Marráqueix té gust de passat, de conté, d'encantadors de serps, de
veis vüleiant sota el mantell de la nit.
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Pobresa

Tendrá mirada
perduda en eh camins
coherls de ruñes.
Uns nens corren descalzos entre enderrocs; des d'una cabana
fosca i húmida una mare els crida.
Sortir a la iium
era tomaralamort,
a la nit fosca.
No tenia mes de dotze anys; volia fugir enganxat a les redes de
['autocar.
Es un miratge
d'ocres i verás intensos,
d'esguards perduts.
Hi ha nens que treballen com homes, al camp o menant ramats
d'üvelles i cabres enmig de les muntanyes.

Aquelh ulls foses
fu^en d'un abisme
plens d'esperaní^a.

y.':

Un infant oferia pinyons que havia coUit per un dirham; tenia la
mirada fosca i trista.

'•• :i

Eí sol escalfa
enmig de la gentada
el fred del cor.

Dones velles, a qualsevol tacó deis mercats, venen menta o
formatge; el poc que teñen.
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Donn/'esperanza;
oí bíanc cremat peí sol
s'ajeucaüadü.

Ais carrers blancs de cal^ hi bat el sol implacable. Asseguts a
qualsevol racó esperen, sempre esperen.
Hi ha tristesa;
dolar ai ÍUndar del cel
sense repos.
Els tenyidors de pell treballen enmig de les sitges plenes de cal^,
d'excrements de coloms i de tints, rentant les pells, tapant els
porus i tenyint-les.

MERCÉ FERRER
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