WAGNERIANA CATALANA Nº 30

ANY 2009

TEMA 10: ALTRES TEMES
TÍTOL: FULL POÈTIC. LA NIT DE SANT JOAN
AUTOR: Jeroni Zanné
_____________________________

LA NIT DE SANT JOAN

Quins crits, quina follor, quins garips, quin desvari!
Amb el llaüt trencat, el grotesc catulari
fuig grignolant, dels cops que li venta David,
i gemega macat, retort, estabornit.
Augmenta l’avalot, s’encrespa la cridòria :
de tumulte semblant Nürnberg no en té memòria.
Els sastres han eixit, segueixen els ferrers,
a bastonades van pintors i calderers.
Les dones, a xisclets, atien les baralles.
Xiulen dels carreters els fuets i les tralles.
Guitzes, renecs, pessics, udols i cops de puny...
L’un plora, l’altre riu, aquest fuig, aquell gruny...

Els nassos són inflats, les galtes són vermelles,
els caps són plens de bonys i sagnen les orelles...
Quan els burgesos són ja ben apallissats,
ressonen dolçament uns tocs acompassats
el corn: com per encís se fon la salagarda.
Els carrers són deserts. Les mirades del guarda
pregunten què s’és fet tan tost d’aquell brogit.
Resposta no li don la calma de la nit.
Eixint d’un nuvolet, la claror de la lluna,
les cases de Nürnberg retalla una per una.
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Pensívol, concirós, tancat en son taller,
remembra l’avalot Jan Sachs, el sabater,
i es pregunta quin fou el motiu del desori...
i es pregunta si fou el perfum amatori
de les tilies pel juny, la flaire del saüc...
Tal volta la passió melangiosa d’un cuc
de llum cercant arreu la gentil companyonia?
Tal volta el taronger, banyant-se dintre l’ona
de la lluna d’argent? Oh poder sacrosant
d’una rauxa d’amor en nit de Sant Joan!
Què has fet, Eva vernal; què has fet, Eva feliç,
il.lusió d’il.lusions, Parnàs i Paradís!
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