Peatge (Dr. Volat)
Un relat de: rnbonet
Em sembla que no us he dit encara altres consideracions que cal tenir presents a l'hora de conèixer el
personatge.
El Dr. Volat té una passió especial pels ginebres. Ecologista perdut -fins quatre vegades el darrer any va
intervenir la Guàrdia Civil per trobar-lo al bosc- sap, per exemple, que a sota d'aqueix arbust pot trobar els millors
rovellons de la temporada. I a més a més coneix que amb el fruit -ginebrina, ginebrissa o ginebrins- s'hi
confecciona una "eau de vie" que tomba de cul abans que altres germanes o cosines. I val a dir que alguna
d'aquestes n'havia tastat per fer barreja amb productes derivats de la cola, la llima, l'aigua amb quinina i purnetes,
o ves a saber quina mixtura confeccionava amb les provatures casolano-científiques que acostumava a preparar.
I sabem, pel tracte que hem tingut, que ell és conspicu i sempre atent -embafós de vegades-, no excessivament
agraciat per la mare natura... Per ser-vos sincer, uns diré que la Natura va fer un "uf!" de fàstic quan el va veure
nàixer.
Sabem, de rebot i per alguna pàgina literària del món eteri i virtual, que el Dr. Volat, com certs amics lletraferits,
fa especial atenció als fonemes i sintagmes de la llengua. I de tant en tant, escriu poemes que s'ajusten a la dèria
que comparteix. Com aquest, per exemple:
A l'aixopluc de l'agulla d'aigua
ajocarem alabances a l'albada;
alliçonarem almàsseres a l'almanac
amagat de l'àmbit ambiciós
de l'amargor angelical de l'angost angle.
I encisarem garbuix de calamarsa
garbellant gargots al garró de garsa
que potser esdevindran com dubtoses
durícies del dúctil dret descalç,
descamisat, desastrós i desfet
difícil desordre d'eficàcia desficiada.
I beatificarem la beixamel amb bonítol
bord del bordell, com bon bolquer
bonificat de la bragueta. Per això
exclamo: Ai, déu! Benaurat qui ha
la benedicció per bony, borboll, bedoll,
brètol, blavós i bena, borinot i bellota!
I demano: Què dir, companys lectors, d'aquesta magnífica aportació a l'univers lletraire? Existeix algun altre vat
que proclami amb més energia, vigor i destresa, valor i glòria, la bellesa de l'idioma?
I proclamo: Viola d'Or? No! No sols aquesta; no sols! I d'argent i de coure conjugades per aquest doctor poeta! I
un "visca!" gloriós! Permanent, benemèrit! Visca el Dr. Volat, prohom de la terra!!! Que tots ho entenguin, ho
rumien i ho masteguen: Així i sols així fem pàtria!!!
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