PERFUMS: MANIPULACIÓ DEL TEMPS I LA MEMÒRIA
Cap cotxe no respecta els llums de tràfic, surten de qualsevol racó els vehicles més desllorigats, camions amb un aire de postguerra, polsosos, plens de bonys, amb carrosseries de les formes més estranyes, cotxes sorollosos, rovellats, amb les portes gairebé soltes, tocant desesperadament o irritada els clàxons, grans cotxes americans o alemanys, sense fars, sense vidres, carregats de gent o de bestiar, corrent a una velocitat exagerada. Travessar els carrers del Caire és gairebé impossible. Pots esperar el llum verd, el vermell o el taronja, mai no queda un espai per al vianant no avesat a aquell tràfic. Tan sols els del lloc gosen sortejar amb un gest especial del cos flexible aquell caòtic embolic.
Ell semblava un vianant més que anava en direcció contrària, un home encara jove, el cos ferm, el tipus que no es veu a les regions del sud, però bastant comú en les ciutats del nord: alt, musculós, bru, amb pantaló fosc i camisa blanquíssima, el coll obert. Es va apropar i, somrient, ens va ajudar a travessar el carrer, amb un gest oportú i fort, capaç de deturar un instant la circulació d’aquells vehicles normalment indisciplinats.

Més endavant aquesta situació se'ns va fer quotidiana i repetida. En aquell moment vam agrair la seva atenció. A l'altra banda del carrer ens vam acomiadar. Ja se n'anava. Va tornar sobre les seves passes i ens va assenyalar una botiga que estava a prop, fusta i cristalls, i ens va convidar a visitar-la. Era de la seva família, ens va dir.
Hi vam entrar, amb la curiositat als ulls. Era una habitació sorprenent. Les parets de fusta i espills, els aparadors mínims, el sostre, fosc, amb talles geomètriques, estrelles, figures octogonals, ornamentació islàmica. La fusta era rica, dolça al tacte, suau, tèbia. Els espills reflectien fins a l'infinit centenars de flascons de vidre que multiplicaven els llums en reflexos de tots els colors, des dels vermells més intensos, de foc, fins als verds més líquids o els blaus més misteriosos. L'ambient era fantàstic, acollidor, al mateix temps que se'ns oprimia el cor esperant un miracle. Ell va començar a obrir ampolles de perfum, ens mostrava el color, ambre, taronja, terrós, d'una qualitat oliosa, ens deia el nom, ens oferia el perfum. El gest de les seves mans de bruixot benèvol, les seves paraules repetint noms exòtics o noms familiars, espígol, sàndal, ambre, pètals de roses, xiprer, bergamota, almesc, olis i bàlsams, herbes aromàtiques, noms de perfums clàssics, concentrats, florals, volàtils. Mans que fabricaven fragments d'aroma dens i profund, càlid i penetrant, harmoniós i equilibrat

Amb una proveta en treia l'essència, ens l'oferia. Va observar que aquells perfums ens despertaven emocions i històries. Amb una saviesa natural ens anava proposant olors i nosaltres anàvem despertant memòries llargament oblidades. I ens vam traslladar, de la seva mà, a les tardes càlides dels estius de la nostra adolescència, les magnòlies es feien visibles, tàctils, carnoses, ens va dur a la vora del riu i vam olorar el llac fresc i relliscós, la frescor de les canyes, el gessamí ens va dur a l'ombra del pati dels avis i vam sentir la fondària del pou, ens va refer els rostolls, els migdies d'agost, i d'un altre flascó, groguenc, ens va apropar, apegalosa i pesant, l'olor de les cistàcies, de les plantes seques, al tard, cremant se al forn del poble, quan sobre les cases i per tot el paisatge surava la flaire resinosa de les fulles. Ens va proposar l'aroma que s'escampava per la malesa, a l'hora d'amagar-se el sol i de sortir la lluna plena d'agost, quan dels estranys alambins, de les calderes de metall d'on sortien els misteriosos tubs es destil·lava l'essència espessa de l'espígol, oliosa, laboratori elemental i primitiu enmig del camp, visió quimèrica, imatge il·lusòria i onírica de l'aroma més pur.

L'home jugava amb els perfums, jugava amb la recuperació de les nostres memòries, ens manipulava amb la tècnica més primitiva. Barrejava olors, ens movia al llarg del temps, ens provocava emocions, ens seduïa. A través dels perfums sentíem la fascinació de la recuperació del temps. De les olors més florals passava al perfum més càlid, penetrant, inèdit, harmoniós, equilibrat, profund. Amb fragments d'aromes trobàvem fragments de temps, de sensacions, de vivències. Vaig sentir el tacte de pells oblidades, les recuperava, retrobava l'emoció més íntima. Sentia veus, em veia a mi mateixa com es veu als altres, des de fora, em tornava el record de paraules, de frases, de sons. L'olor era tan exacta, tan fascinant, que vaig tancar els ulls i vaig sentir, real i intacte, el goig, retrobat aquell món llunyà en un present màgic i flairant

Ens vam sentir clients únics, espectadors privilegiats d'un món de sortilegi. Les nostres imatges, reflectides als espills del sostre, del fons de la botiga, de les vitrines, eren més reals que el nostre propi cos, que anava i venia segons la direcció marcada per les olors que l'home provocava.
Ens va oferir un flascó de perfum, únic, el perfum que ell ens coneixia més clavat al fons del subconscient: això, per al record, va dir.
I vam sortir al carrer, al sol, al soroll, al món de les medines, immunes, aïllades, lleugeres, envoltades en perfums exòtics, familiars, nous i vells, origen i rail del viatge al passat personal de cadascuna, de cada emoció privada, de cada sensació particular. Immerses en tota la màgia dels cristalls, de les llums, de la fusta, dels perfums, del passat recuperat.
I amb la seguretat d'haver viscut uns moments fascinants, en un món màgic, conduïdes per un manipulador del temps i la memòria.
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