


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNA BOMBA 
AL JARDÍ 

 

Olga Xirinacs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

STONBERG 
 E D I T O R I A L  

 



 

 

 

 

 

 

 

COL·LECCIÓ DE POESIA STONBERG ZURA 
Direcció: Jordi Cervera Nogués 

 
 

© Olga Xirinacs Díaz  
© de les característiques d’aquesta edició: Stonberg Editorial 
Gran Via de les Corts Catalanes 636 
08007 Barcelona (Catalunya) 
Tel. 933 175 412 
stonberg@stonbergeditorial.com 
www.stonbergeditorial.com 

 
Disseny de la coberta: Stonberg Editorial 
Producció: Stonberg Editorial 
© de la imatge de la coberta i prints: Ton Sant 
 
Primera edició: abril de 2021 
ISBN: 978-84-123413-5-5   
DIPÒSIT LEGAL: B 6065-2021 

 
Cap part d’aquesta publicació, inclòs el disseny de la coberta, pot 
ser reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni 
per cap mitjà, ja sigui elèctric, químic, mecànic, òptic, de gravació 
o de fotocòpia sense permís previ de la marca editorial.



 

 

 

 

“M'hi vaig criar, d'aquesta forma, 
a la casa dels explosius, 

així en deien de casa nostra.” 
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BOMBA AL JARDÍ 
 
 
Al jardí de casa hi havia una bomba,  
el cos vora el mandariner 
i l’hèlice, de tauleta per a un test amb cactus. 
A la pèrgola s’hi enfilava la vinya verge 
i amb els filaments arrossegava 
les pedretes de grava fins a mitja columna. 
 
 
Una vegada va nevar, a la ciutat, 
jo tenia quatre anys i feia una bola de neu 
al jardí de casa. Em van retratar 
en un paisatge gris al costat de la bomba.  
Vaig créixer amb la bomba. 
A vegades hi posaven la geladora, 
que algú feia rodar fins a quallar el gelat.  
Llavors la bomba ja era útil. 
  

 
 “Vitis quinquefolia” 
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AL JARDÍ 
 
 
Ja feia vint anys, de les bombes.  
Després ni les vèiem. Sèiem al jardí  
algun moment pàl·lid d’estiu a la tarda.  
Quan parlàvem, vora el mandariner,  
sabíem que no en caurien més, 
perquè la guerra només va ser la nostra.  
Hi va haver la Segona, cert, 
i per poc no hi fem cap. Però era lluny.  
Bombes?, sí, però a Hiroshima, 
més lluny encara, eren eco als diaris. 
Ens arriben les veus dels banyistes 
de la platja, reverberen a les parets altes,  
una remor escumosa i daurada. 
“Vols xampany? M’hi has fet pensar,  
escumós i daurat. Brindem.” 
 
 
  



UNA BOMBA AL JARDÍ 
 

13 

   

 
METRALLA 
 
 
Em vaig estalviar la metralla,  
les parets enfonsades 
i la gana. Hi havia això a la ciutat 
quan vaig néixer. 
Encara, en acabat, 
petava el filament de les bombetes,  
feia fred, teníem braser 
i el pare escoltava Wagner a la ràdio.  
M’hi vaig criar, d’aquesta forma, 
a la casa dels explosius, 
així en deien de casa nostra. 
“A la guàrdia civil a segellar els permisos”,  
em manaven, i em feia por. 
Caçadors d’ànecs al Delta, 
les mines de Bellmunt al Priorat, 
les barrinades de la casa de davant. 
La ciutat creixia a poc a poc 
mentre jo la dibuixava amb tinta xinesa. 
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GERMANS 
 
 
Parlem tots tres germans 
d’escriure la nostra infantesa,  
del que ens deia la mare 
quan estàvem —poc— malalts. 
 
Les mans de la mare en tocar el front.  
Quan feia putxinel·lis als peus de llit. 
Ens explicava les vides petites 
dels animals als arbres: hi desaven glans,  
flassades de llana, saquets de blat,  
plomes de colors, cireretes d’arboç. 
Quan ens portava contes per acolorir 
i dibuixàvem fades mandroses. 
La llet del berenar. L’aigua de colònia. 
Aquell metge del cap perfumat  
que ens auscultava el pit. 
El plat i la cullera per mirar la gola... 
... rescatem la tendresa,  
vivim de nou la vida 
abans d’aquell oblit definitiu. 
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REVETLLA 
 
 
Pèrgola amb fanalets. 
Amb el més gran dels secrets  
algú fa un petit solc a la grava 
i envolta el jardí, 
l’omple de pólvora i s’aparta. 
Quan tothom balla, l’encén  
i els ballarins, sorpresos,  
segueixen el camí 
d’aquell foc en la nit 
que crepita i desprèn un fum aspre. 
Fuig el gat, esverat. Per la paret més alta  
es veu el cap d’un mariner que guaita. 
Casa dels explosius, i la gent salta,  
riu i xiscla. Les guspires avancen. 
... 
En la nena espantada per la pólvora  
em veig, ara també, atemorida 
per la mort cautelosa que arriba sense fum. 
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“EL CARRO DEL SOL” 
 
 
Els meus germans i jo 
som al jardí d’estiu, el de ciutat, 
i es fa de nit. En un petit empostissat  
representem “El Carro del Sol” 
i hem fet una góndola de cartró  
que passarà pel canal, 
sota de la finestra amb geranis.  
Els estius llisquen com els núvols. 
 
Soc sola a casa, no hi ha jardí 
però tinc la partitura de Pedro Terol, 
i la memòria. Canto la cançó veneciana. 
Sí, vaig visitar Venècia 
i les góndoles eren negres,  
envernissades i amb relleus daurats. 
Ara em costaria més representar 
el pas de la góndola de cartró. 
I dels vestits en vam fer draps. 
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TEMPESTA 
 
 
Fa molts anys hi va haver una tempesta,  
i ho recordo perquè ara n’hi ha poques,  
canvi climàtic, diuen. Jo era nena. 
Els grans tancaven portes i finestres 
i sentíem caure l’aigua en un ribell de zinc. 
Baixava el veïnat, espantat pels trons  
i enceníem candeles beneïdes 
cada dos de febrer, la festa de la Llum. 
 
Soc moltes nenes, recollides en una de sola.  
Ara ja no baixen els veïns quan plou. 
Fins i tot han perdut les paraules. 
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PLATS BLAUS 
 
 
Hi havia plats pintats blaus 
a la lleixa de la cuina. “Veus?”,  
em deia la mare, “es van trencar 
amb les bombes i els vaig enganxar.”  
“Casa nostra no la van tocar, les bombes,  
però sí que van caure molt a prop, 
crits, morts, ferits, tot tremolava, 
les parets i el terra. Tu tenies dos anys.” 
 
Jo tenia dos anys, però allò no ho recordo. 
Ara ho penso, perquè quan escric  
el cervell em retorna escenes velles  
que no sabia, però es van desar 
entre matèries viscoses, per sempre.  
Veig, ara, els plats pintats en blau,  
porten un escut heràldic, i sí, 
eren a la lleixa de la cuina, ja enganxats. 
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