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Visions blaves
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Blau de matí, blau d’alba, blau llum, blau cel.
Pregària a l’aurora, celebració solar.
Blau de nit, blau crepuscle, blau obscur, blau mar.
Oració de capvespre, salutació lunar.
Dos moments diürns, un minut a cadascun.
Ritual diari, finestral a través.
Des de terra mirant la mar: des d’Empúries a la Mar(e) 
Nostre.
Cada dia el mateix, mai igual; cada dia de nou, i de nou... de 
nou, sempre igual.
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Blueism: petit ritual quotidià, bany de blau. Registres 
cromàtics; diferències de matís, intensitat, lluentor o 
grisor. Vestir cada dia de nous blaus; vestir el blau del 
misteri i el misteri de blau. Mantell blau és el de Maria, 
color del cel, el seu regne. Brodat de constel·lacions, perles 
del firmament. Blava la puresa, pell sagrada, la de les dones.
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Taula de celebració, altar reliquiari, epístoles a la mar 
blava, poemes d’amor femení, dits acaronant l’arpa, cants 
profunds de sibil·la. Sibil·la: dona sàvia i de blaves visions. 
Blueism, anglicisme que diu el «mal femení» de la voracitat 
de saviesa. Com «feminisme», nom primer de la malaltia 
de la confusió, d’«homes afeminats» i «dones virils». 
Temor masculí a la llibertat femenina.
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Festa del blau. Color espiritual. Color virginal, del culte 
marià que il·lumina l’Europa baix medieval. Blau, color 
medieval, femení i reial. Amb nom germànic (Blau) i àrab 
(azraq) d’origen. Ni el grec ni el llatí el deien sinó en 
metonímies de pedres precioses.

Laura Mercader 
i Amigó

Duoda49.indd   138 09/09/15   14:06



139    Creació literària

Blueism, elogi a l’estat de blau. Malenconia creativa. 
Ofrenes als sabers femenins. Genealogies sagrades: 
sibil·les, verges, dones d’agulla, de pinzell i d’escriptura. 
Puntades de fil, taques de color, línies de blaus.
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Festivitat femenina. Pa d’or, pa eucarístic, vulva sagrada, 
aigua de Mar. Sortilegis de pulcritud. Entre nosaltres, copa 
en mà per celebrar. Alcem el blau de cel i mar. El límit 
només l’horitzó.
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