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Introducció

Totes les llengües produeixen les seves narracions mítiques i heroiques a 
partir de les rondalles, més o menys històriques, explicades a la plaça del 
poble o vora la llar, a l’hivern. O en els descansos de les feines del camp 
entre mos i xerric. En la tradició greco-llatina, el romanç vesteix de música i 
poesia els fets embellits i sublimats de la genealogia comuna i, fins i tot, els 
inventa, fabricant les paraules i les imatges adients per a la tasca, de vegades 
ingrata, de preservar i perseverar en el camí de les nissagues confluents 
–i les afluents–  a través del temps. És a dir, que el romanç,dit o escrit en 
llengua romanç, clava les seves arrels en un passat nebulós, parahitstòric, 
per a servir de cultura popular a un poble que els preserva i transforma per 
a millor servir-se’n en el present, tot projectant-los a les generacions futures. 
Romanços, música, poesia i espai –humanitzat o salvatge–  formen la 
primera tongada de materials per a la historització d’una cultura, les mostres 
fefaents d’un esperit popular singular i diferenciat, tot i que concomitant 
amb les cultures veïnes i, ben sovint compartint nombroses característiques 
amb pobles de l’altra punta de la terra, que és rodona i sempre tendeix a 
retrobar els germans llunyans.

Però aquests Romanços il·lustrats per en Sergi Peroy no pretenen foradar 
tan fondament la terra. Són, més aviat, llavors lleus sobre el solar d’una 
cultura que s’ha volgut desarrelar i que avui roman petrificada dins d’un bosc 
d’espècies foranes. No es llaura a fons amb una arada romana, ni tampoc es 
fa massa via. El hardware local és ple de software aliè, que ni funciona millor 
ni permet desenvolupar a gust la producció autòctona. Però ara ja soms així: 
ni del tot catalans, ni del tot americans, espanyols, ateus, gais o lesbianes. 
Una mica de cada; soms el mirall de la globalització: res en concret i de tot 
a mitges. Sense saber si arribarem a ser un aliatge de vanadi-tungstè amb 
la resta de la humanitat (tot perdent l’essència que encara conservem de 
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nosaltres mateixos, tan proclius a suïcidi ritual), o bé si continuarà aquesta 
obra d’enginyeria entre parts diverses que es condicionen –sovint a cops de 
porra i ruixats de plom– tot fent encaixos de trencadís gaudinià de gran 
bellesa plàstica, d’alta riquesa cultural, però que precisen de contínues feines 
de manteniment per tal que en puguin gaudir les invasions turístiques a 
la recerca del tipisme, d’allò passat, de les minories que es fossilitzen tot 
atrapant l’ADN del que vam ser i ens ha fet tal com som.

En realitat, els nostres Romanços no tracten ben bé de res d’això, ni ens 
importen les grans masses urbanes tallades pel mateix patró, amb els seus 
cotxes impol·luts que contaminen poc pels tubs d’escapament, però que 
són més nocius quan s’obren les portes dels habitacles. No ens importa 
ser individus minoritzats dins d’un país mínim, on cada dia costa més 
ser qui ets perquè t’has d’adaptar a noves onades de gent que té molt clar 
que arriba a un país mínim –però nutritiu–  on els individus minoritzats 
esdevenen minoria dia a dia. No hem pensat en res d’això a l’hora d’escriure 
o de dibuixar, hem tirat pel dret. Hem mirat de no tenir cases al davant, ni 
autopistes, ni línies elèctriques, ni cotxes acabats de sortir del concessionari. 
Hem guaitant la part sana del nostre entorn i, com a carlistes enfollits, ens 
hem posat a la feina de mirar-nos a dins i ignorar, tant com hem pogut, 
allò que sabem, o que pensem que sabem, per tal de delinear i caligrafiar 
els missatges sobre el paper i passar-ho, a continuació, a la impremta, pels 
nostres propis mitjans. Així, com que ser català i dedicar-se a la cultura és 
una xacra com una altra qualsevol, aquest llibre surt sense el pentinat i la 
cura d’una bona editorial. Però com que som campions de nedar a contra 
corrent i de navegar a contra vent, si no podem respirar en un medi dissenyat 
per ofegar-nos, desenvolupem ganyes, i seguim sempre endavant, si Déu vol.

      
        F.V.
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PARDALS

El monjo es passava hores senceres al claustre observant les evolucions 
dels ocells d’una cantó a l’altre, ara aquí, ara allà, amunt i avall. Els mirava 
fins quedar-se embadalit, en èxtasi, sense la intenció d’extreure’n cap 
conseqüència, sense voler saber de la seva realitat animal més que aquell 
bellugueig incessant. Ells sabia que, com tot ésser viu, estaven sotmesos a la 
determinació del néixer, del menjar, de la reproducció –si s’esqueia– i del 
morir –això, segur–. Els pardals, igual que a tota cosa orgànica. Igual que 
ell, que nasqué, que havia viscut i que potser aviat faria el camí de retorn fins 
a l’ésser primigeni.

De bon matí el claustre, tot ell, semblava envolar-se amb el xivarri dels 
piulets i el bategar d’ales: estaven tocant a missa per als caputxins i els pocs 
parroquians de la contrada. Llavors ell entrava a la capella i també sentia 
enlairar-se-li el cor atret per l’Esperit Sant durant l’Eucaristia. Amb els anys 
que portava al monestir, entre hàbits, feines i ocells, ells també havia acabat 
sentint com si dins seu l’ànima se li hagués anat tornant com un humil 
pardal: humil, petita, lleugera i saltirona. Això més i més com més gran es 
feia i menys forces l’estacaven al cos, el gran dictador de la matèria, aquell 
que el mantenia aferrat a la terra i sovint li impedia alçar el vol per damunt 
els murs, de les muntanyes, esclau del dolor de la carn i de les passions.

Quan era més jove pensava moltes vegades que no era per a ell aquella vida 
de feina contínua i d’oració, que no se’n podia sortir i que aquella presó 
dolça i voluntària havia estat un error induït per la seva mare, la dona que 
més havia estimat mai fins que ella el posà sota la protecció de la Mare de 
Déu.
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Eren pobres, ella vídua, ell massa bo, no el veia preparat per sobreviure amb 
alegria en el món dur i sovint despietat dels homes, de les ambicions i del 
poder. Ja feia molts i molts anys que l’havia deixat a cura dels germans de 
Sant Francesc d’Asís, que li ensenyaren tota la seva ciència i el seu camí vers 
la perfecció a través de la caritat i la senzillesa. I sí, era feliç, però... sort dels 
pardals.

Aquell estiu era un dels més benignes dels darrers anys, havia plogut a 
discreció durant la primavera, els camps fulgien de verdor i, per tot, flors, 
insectes i ramats hi trobaven el seu paradís de benaurança. Els ocells petits 
pujaren de les valls assolellades per aparellar-se i fer-hi el niu. El claustre 
semblava un àgora, la plaça major del llogarret era presa pels petits cossets 
emplomallats. Allà la cosa més llaminera i a l’abast eren els rosegons secs, 
sobrers del refetor, que el monjo deixava discretament, dissimulats entre la 
terra remenada, per evitar la queixa dels seus companys del cenobi franciscà. 
Alguns no estaven dotats de tanta compassió i sintonia com la que havia 
tingut el seu sant amb les bèsties. “És que ho deixen tot ple de cagaradetes” 
es queixaven, “són petites, les taques, i així ens adoben una mica la terra” 
responia ell, evasiu i panfílic, tot mirant atentament els ocellets com dient 
“apa, marxeu una estona, ja tornareu després, quan tothom s’hagi retirat a 
dins”.

A ell ja, gairebé, no li imposaven feines, havia anat perdent amb el temps 
les forces del cos i la vista se li ennuvolava. Solament s’hi veia amb la claror 
de la llum del sol. S’havia cremat la vista amb l’escassa llum de les espelmes 
a la biblioteca, llegint nit i dia, repassant comptes, estudiant vells llibres en 
llatí, grec, hebreu i àrab, traduint, cal·ligrafiant i dibuixant còdex. Paper, 
ploma, tinta, colors i molt poca la llum d’aquella estança on havia passat més 
de mitja vida. Ara, com l’ànima del monestir, anava d’un lloc a l’altre a poc 
a poc, arrossegant l’hàbit esfilagarsat per les lloses de les cambres, cercant, 
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com les arnes que envolten les llànties, la llum del claustre a través del sedàs 
dels xiprers, i els seus pardals que hi niaven com hostes d’una torre de Babel 
sempre animada pels mil ressons de les llengües aviàries derivades, potser, 
del primer clam de la creació.

Després de Missa era l’hora de les engrunes. Treia un grapat de pa sec de la 
seva butxaca, de vegades eren bocins esmicolats de galeta si hi havia hagut 
algun dia de festa, i un grup de pardals maldava per posar-se als dits de la 
seva mà i a la màniga fins a l’espatlla, i fins a la caputxa del cap tot esperant 
el seu torn, bregant per ocupar l’espai del palmell curull de molletes que 
anaven desapareixent pels becs, cap als paps, fent-li unes pessigolles 
delicioses. “N’hi ha per a tots!” els deia, provant d’evitar la natural frissança 
dels animalons, instintius però gremials, i sempre quedaven tips, per més 
que n’acudien. I ell, content pels seus ocells, donava gràcies al cel que els 
enviava en abundància any rere any: “mentre hi hagi ocells, hi haurà món”, 
pensava. I sempre, quan el bon temps reconqueria l’espai al fred hivern, 
retornaven els seus camarades que, agosarats i confiats, es posaven damunt 
la caputxa i les espatlles del vell monjo quan a la sortida de l’Eucaristia sortia, 
coixejant, cap al claustre amb la mà a la butxaca del vestit atrotinat fins que 
un mes de maig ja no va tornar a sortir mai més, però als seus ocells mai no 
els van faltar les molles de pa que eternament omplien un pot de fang al peu 
d’una làpida, al cementiri que hi havia a l’altra banda de la paret del claustre 
que mira a llevant. 
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MÚSICA

El balcó obert deixava entrar fins el seu estudi les notes i els acords que cantava 
el piano al pis de baix. Cada estiu, a mig matí, ell n’era escoltador passiu, 
abocat a les seves feines literàries, dels petits concert que ella interpretava 
tot estudiant per a sí mateixa, cercant el millor so i congregant grups d’ocells 
que s’aplegaven al pati refilant i regirant la terra per trobar algun granet 
amb què omplir el pap. Hi havia veïns que també variaven el ritme del seu 
traginar quan la sentien tocar i se sentien embolcallats, sobtadament, per 
una atmosfera de pau i de bé, pel privilegi de tenir allà mateix, al costat de 
casa, un auditori de primera. I per a ell, també tocava per a ell, un animaferit 
a qui cuidava des de feia més d’una dècada amb la delicada música que sorgia 
de les seves mans i del seu cor. Ella, mestressa de la transcendència, sabia 
impulsar el món des de la matèria fins les alçades aèries de la metafísica: 
justament la medicina per combatre qualsevol malaltia espiritual.

El pati era, durant els estius, el centre de gravetat de la casa. Expandia els 
sons del piano més enllà del cercle de les cases, parada obligada de les aus 
qüotidianes i fins ocasional d’altres passavolants. L’heura, el llimoner, el 
castanyer, l’olivera, el roser i el cep oferien llurs branques i un discret amagatall 
a tots aquells espectadors emplomallats. La música era el vincle entre els 
humans i els animals. Potser posava de manifest el lligam entre tot allò que 
existeix i la divinitat, doncs fins les pedres i les coses semblaven adquirir 
el seu sentit propi més intents quan la intèrpret somovia la linealitat de 
l’ésser i semblava donar-li relleu i vibració: el temps de l’obra tridimensional 
aplegava la consciència de tots dos: l’artífex i el receptor; ella i ell.

¿Què ho feia, que es passés tantes hores asseguda a la banqueta repassant, 
repetint, memoritzant i insistint en aquelles partitures? Aquest esforç 
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només el pot valorar una altra persona amb similar dedicació, aquells que 
volen copsar, ni que sigui una part i per un moment, l’essència de la cosa 
viva, perquè viva és la interpretació quan els dits executen més enllà de les 
instruccions ratllades en un paper. L’afany incert d’acostar-se a una perfecció 
que solament és dins nostre, i potser en cadascú de forma diferent. No hi ha 
impuls decisiu i comú per als músics, sempre hi ha la part singular que sent 
cadascú. Són ocells que porten dins seu aquest afany de tocar i tocar, de volar 
i volar.

Ell no hi entenia prou, no rebé més formació que el desig de cantar i d’escoltar 
sentit des de ben petit. Però sabia quan aquell devessall meravellós adquiria 
el rang de fet espiritual. Quan l’ordre inexplicable de tons, intensitats i 
harmonies s’enlairava per sobre de la normalitat i l’oient podia sentir una 
ingravidesa que, si bé deu ser d’aquest món, només es podia explicar a través 
d’una comunicació sonora i mental gairebé religiosa.

Al pis de dalt, ell, al seu estudi, aconseguia llavors entendre millor els textos i 
les intencions, atenyia la part humana dels personatges i dels processos, i era 
capaç d’expressar amb molta més claredat i matisos allò que estava escrivint. I 
donava gràcies al cel, al món i al destí per haver trobat, per fi, el seu lloc. Molt 
sovint no ens apercebem de la nostra sort fins que som capaços de considerar 
i valorar allò que la vida ha anat posant en el nostre camí, al nostre abast, a 
les nostres mans. En el seu cas el resultat era ben clar: llar, música i amor. I 
retrobar les ganes de ser i de viure.

S’acostava l’hora de dinar i es retrobaren a la cuina, indret preferent dels seus 
canvis d’impressions i de petons quan els budells començaven a roncar.
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CÒSMIC

Finalment el vell veler de fusta va dir prou. Les quadernes del casc deixaven 
entrar massa aigua per les juntes, a la drassana el mestre d’aixa ja havia 
avisat: “s’hauria de folrar de nou tot l’exterior del buc”. Aquelles mateixes 
fustes portaven segle i mig solcant totes les aigües salades del planeta. La 
nau havia certificat diverses vegades l’esfericitat de la Terra, la nostra pedra 
rodant enmig l’espai. No va ser a temps de salvar res; en menys d’un avemaria 
les onades l’engoliren i el pal de la major desaparegué cap al fons de l’oceà, 
deixant un nàufrag tot sol a l’encalmada d’aquelles aigües solitàries, infinites.

Aquell dia el passà estès sobre la superfície salífera, cames i braços al sol, com 
una estranya estrella de mar que surés, i panxa al cel, porta immensa que 
s’obria davant seu un cop deixada enrere tota possibilitat d’abastar qualsevol 
costa habitada, o ni que for desèrtica. No passà pels seus ulls cap cosa vivent. 
Només en algun moment notà la fugissera presència d’un peix sota el seu cos, 
com una companyia incerta en aquelles circumstàncies en què l’existència és 
dins la deriva d’un rumb desconegut amb el destí final ben a l’abast.

Arribà la nit i les estrelles li van fer pensar en moltes coses, tot de coses i totes 
alhora, però aturà la ment en una imatge seva en blanc i negre, una fotografia 
de la seva infància on apareixia en calça curta, potser amb només quatre 
anys, davant la paret del carreró on va néixer, en aquella ciutat grossa de la 
qual només en servà el record dels petits camps urbans, solars per edificar, 
condemnats a l’excavadora, la grua i les colles de paletes. Allà remembrava, 
entre herbots i insectes, les seves primeres excursions a la muntanya, al poble 
dels seus avantpassats entre turons volcànics.
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I recordant tot això, i la magnífica solitud d’un temple romànic en penombra, 
unes llàgrimes li lliscaren per les galtes fins a humitejar-li els llavis. Aquelles 
gotes salades van apaivagar un xic la set del seu cos. També va beure la 
rosada de boira que portaren els vents alisis en els moments previs a l’albada. 
Després, de nou, com cada dia que romangué abraçat pel mar, el sol tornava 
a posar llum a la seva ment, esbargint la malenconia del seu recordar.

No menjà durant els primers dies, les onades el duien amunt i avall, 
l’acotxaven, desviaven els raigs solars intensos i la relativa fredor feia que els 
núvols baixos ploressin sobre el seu rostre. Va deixar de repetir seqüències 
vitals dins seu. Tot es tornà, per a ell, pura abstracció d’idees fetes pensament, 
suggeriments autònoms sense figures, al caire del no-res, però més enllà 
de la fingida frontera de la mort, els conceptes van anar guanyant realitat, 
sobre tot quan el cel era ben clar i les constel·lacions senceres, poc menys 
que estucades, esdevenien el seu sostre, però també tot el seu món visible 
allà, enmig l’oceà i sense ni pensaments de canviar d’estat ni de coordenades. 
Estat, cosa de bípeds, voluntat d’ésser i de romandre; per a ell, un nàufrag 
sense futur, tot l’ésser era pur “estat”, haver estat, i no tenir perspectives 
dins l’ésser, al menys en forma física i segons les lleis del món. Ell, allà tot 
sol, acompanyat pel Tot, començava a no sentir ni la pròpia individualitat. 
Algun cop havia de fer l’esforç per adquirir consciència de sí, del lloc i de 
les circumstàncies que vivia, autèntiques odissees, car ja no sentia el cos i 
e de sí mateix, dels altres i de la vida viscuda. Era com si tot els seu viure 
no hagués estat res més que una preparació metòdica per arribar a aquell 
instant present: un interval fora del temps real, en un espai inversemblant, 
exercint de receptor còsmic entre l’infinit i el planeta blau.

Ell, ara, era còsmic i mai més partícula del gran organisme humà. Tot 
començava a posar-se a lloc: els afectes que regulen les relacions humanes, 
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el sentit de l’evolució personal dels éssers vius, les excepcions i els errors de 
percepció, les mentides per preponderar, les coses existents i imaginàries que 
la matemàtica no pot calcular, el per què de la idea general de Déu i el triomf 
de la desesperança materialista que no deixa de crear mites i herois, però...

Li venia de forma recurrent al pensament la valoració que de la cultura s’havia 
fet a través d’assajos i de la lectura de traduccions. Què importava això ara, 
en el moment potser del balanç final? Preferia ocupar el que li quedés de 
lucidesa amb el seny bàrbar d’aquell per a qui la vida es torna hores, potser 
minuts, a qui tot esdevé ésser i sentir: batec, més que no pas pensament de 
potència enciclopèdica, teòrica, massa eixuta en general, malgrat la força 
d’una metafísica originalíssima, enlairada majestuosament mentre cremava 
el seu cau d’àliga, i amb ella tota la cultura occidental derivada en tècnica i 
hedonisme.

A la tercera setmana ja no feia consideracions sobre el sentit de la vida ni 
tampoc sobre cap aspecte del coneixement humà. Es va apoderar d’ell un 
escepticisme prometedor, l’avançada d’una saviesa fugaç que tot just alguna 
vegada havia gosat intuir. No podia arribar al fons d’aquest cosmos –potser 
paral·lel, potser vetllat per les limitacions de la nostra pensa– però se li 
apareixien una sèrie de qüestions com llambregades de... d’un més enllà?

I si el cel no fos blau? ni negra la nit, ni fulgents les blanques estrelles i la 
lluna plena? I si l’aigua no fos freda i en realitat no mullés? i si el temps? i 
si l’espai? i si totes les cadenes que ens estaquen a la vida no fossin més que 
condicions de la pròpia vida, de l’home que viu i que pateix pel fet de viure, 
i que solament s’allibera en l’instant final?

Mentre, per la seva ment exhausta s’afirmaven l’infinit i l’etern com úniques 
veritats primàries i últimes, però indemostrables, ocultes per la pròpia 
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condició vital acotada pels lapses del naixement i la mort. Un darrer 
sentiment d’amor a tot travessà la seva ànima, la part indòmita que és 
propietat de cada ésser, i es deixà abraçar definitivament per les aigües, en 
aquells moments representants de tot allò que existeix en el nostre món tot 
just albirat. Ara ell ja era, per fi, completament allò que sempre havia estat 
en la part essencial del seu ésser: còsmic.
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MOTORISTES

“Jo no penso pujar dalt d’aquesta moto” va exclamar quan anaren tots dos a 
buscar-la al taller, ben nova i amb l’olor de gomes i d’olis nous. Havia tingut 
alguna experiència de pluja i de cul adolorit amb la dos-cents cinquanta i 
n’havia sortit gaire complaguda. Però, en fi, ella semblava una cosa i era, en 
realitat, tota una altra, o moltes alhora: la finor del seu caràcter dissimulava 
un esperit intrèpid, inconformista, disposat sempre a superar la realitat 
monòtona i aparentment predestinada. Ho havia demostrat durant tota la 
seva vida dedicada a la música, a desembarcar en el món tangible el magma 
de sons que duia dins. De sons i de sentiments.

Tant era així que a ell li xocà que finalment resolgués acompanyar-lo en 
una excursió motorista per les carreteres i camins de la serralada materna, 
muntanyes que sempre aixoplugaven el seu poble quan l’acuitava el perill 
d’ordes forasteres. Un rodar acaronador per valls i monts, boscos i pastures. 
Rius, tolls, brolladors i salts on ella sempre corre a submergir-hi el peus com 
si ho dugués gravat a la raça: “és freda!”. Rius de raiers.

No és fàcil encabir en una maleteta i dues alforges tot allò que és menester 
per una setmana de nòmades de l’asfalt i de les pistes. Mentre compares 
continent i continguts vas descartant allò superflu i et quedes amb allò que és 
verament essencial, com podria ser un necesser amb una dotzena de potets. 
Però no, això és imprescindible per a qui els precisa, si no, no viatjaria a gust. 
La relació de la bellesa cosmètica amb el benestar és directa, proporcional i 
justa, i encara més quan l’esforç físic que demana el viatge damunt la moto 
pot ser compensat amb una cura epidèrmica. Tot i tot, el necesser pot ser 
suprimit, i es desa el seu contingut a l’interior de les botes de muntanya: cal 
ser destre en les puntes de coixí tridimensionals.
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Ell tenia una experiència suficient en cavalcades pels mil racons de l’Europa 
occidental continental i insular, però d’això ja feia uns quants anys i ni les 
forces ni l’habilitat eren les mateixes, tot i que aguantava amb dignitat i 
pregava cada matí per mantenir la sort que sempre l’havia acompanyat en 
els seus viatges solitaris. Ara ja no duia tenda de campanya: dormien en llits. 
Era la primera vegada que duia algú a la part de darrera del seient en una 
d’aquestes llargues cavalcades: la seva companya, la seva dona, la seva esposa. 
L’esperit del món era, alhora, moviment i calma, acció i alliberament. El 
cor s’eixamplava i ja no era ocupat per la melangia d’un figurat món perdut. 
Ells dos eren més realitat i vida, i el sentiment desallotjava la tristor d’altre 
temps.

El dia abans de sortir de casa va repassar a fons la màquina: nivells d’oli i 
refrigerant, comprovació de llums i de bugia, tensió i greixatge de la cadena, 
pressió dins els pneumàtics, funcionament de l’embragatge i puny del 
gas, esmortidors... i la va deixar ben neta per tal que fos presentable a tot 
arreu. La moto ja no era nova, amb els quilòmetres fets durant cinc anys 
podia haver fet volta i mitja a la circumferència del planeta. Era, doncs, 
més que provada. El motor de cinquanta cavalls, quan treballava a gust, era 
pràcticament inaudible: un murmuri de tonalitats greus, els baixos d’un 
orfeó ben afinat.

Qui és o ha estat motorista coneix la mística dels viatges llargs, d’uns 
quants dies, rodant per paratges desconeguts, preferentment solitaris o poc 
transitats. Aquestes petites gestes tenen molts punts en comú amb les dels 
cavallers antics, quan la solitud era més freqüent que no pas avui per les 
terres del món. L’home endinsat en el paisatge, amb el cel per cobertor, i 
les plantes i les bèsties per companyes, seguint els senders seculars oberts 
pels herbívors, i les fonts i els rius per abeurar i refrescar-se. Avui les parades 
obligades són a les estacions de servei: un cafè i benzina per a cavaller i 
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cavalcadura, i unes paraules sobre la climatologia i les precisions per acabar 
de definir la ruta: “quan arribareu allà, preneu cap a la dreta i en mitja hora 
arribareu, no té pèrdua”.

Però hom sempre troba un imprevist que el fa extraviar el camí, i aquí és 
on comença l’aventura del redreçament. “Va, girem cua i tornem-nos-en” 
diu ella, “no, provem per aquí que em penso que farem drecera” respon 
ell, aparentant aquella seguretat que se’ns suposa als homes quan es tracta 
d’orientació espaial i cartogràfica. D’una manera o altra trobaren el camí: 
generalment tothom qui es perd acaba retrobant-se. Potser amb un bon tou 
de quilòmetres extres, però. El cas és dur sempre prou benzina al dipòsit si 
s’entra a escenaris desconeguts. I una llauna de mandonguilles a la bossa. O 
ni que només sigui, pa i formatge.

Un pot iniciar una odissea en qualsevol moment, tot sol o portant Penélope 
al darrere, tant se val. Cal superar vuit-cents metres de desnivell i la pista és 
estreta, plena de revolts tancats i les rampes són diabòliques: una passejada 
que esdevé un desafiament per a valents... i per a valentes. Les rectes són les 
hipotenuses d’un triangle que se superen en primera, i els retombs, de cent 
vuitanta graus, amb un fil de gas i cuitant no anar cap a la banda exterior, 
rostos avall, on les cabres mantenen un equilibri precari i allà davant veus la 
paret de l’altra muntanya, com un espadat, a l’altra banda de la vall pregona 
solcada per un rierol brollador. Un cop dalt la carena de la serralada mare, 
que uneix països i separa estat, el vent bufa a ratxes fortes en els colls i sembla 
–només ho sembla– que t’hagi de descavalcar, tombant de costat muntura 
i cavallers. No n’hi ha prou per fer caure el cavall de ferro, però et desvia 
fàcilment de la cinta estreta que fa giragonses entre prats, monts i arbredes 
escanyolides, aquelles que van ser un dia fagedes i rouredes atapeïdes, després 
aterrades per construir les invencibles flotes de reis imperiosos.
Cal fer-se, llavors, alguna foto per recordar-ho anys després, quan ja sigui 
impossible –o imprudent– de repetir aitals expedicions. “Te’n recordes?”, 
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“sí, encara tremolo de pensar-hi, duia els ulls aclucats i anava resant”. Només 
és censurable la temeritat, la por, però, és subjectiva.

Per això van girar cua un cop abastat l’extrem més alt de la collada per iniciar 
un descens que seria tan ardu com ho havia estat la grimpada. És la tensió 
d’una ruta arriscada allò que provoca més cansament al motorista, no tant 
al conductor com al passatger, que no coneix ben bé la quantitat de risc ni 
es relaciona directament amb els mecanismes a través dels comandaments 
i les palanques. Ella, en aquest cas, absorbeix les impressions del vertigen, 
dels viratges tancats i del rugir d’un motor hiperrevolucionat en primera i 
segona, i acumula una sensació d’esforç, que de fet no fa, però que impregna 
cada múscul i cada tendó com si estigués aguantant tot el pes del món. 
Un cansament induït, mental, però també físic, molt més esgotador que 
no pas el que es va acumulant al cul i a l’esquena durant les llargues hores 
d’autopista, avorrides i monòtones, que deixen al conductor les mans 
entumides i ha d’exercitar-les estirant ara els dits, ara el palmell, per tornar 
a sentir el contacte amb la maneta del gas i amb la del fre davanter, cosa 
imprescindible si és que cal realitzar una frenada sobtada.

El cansament de la posició i de les vicissituds és, però, una de les portes que 
obren l’esperit específic del motorista. Malgrat que són les carreteres de 
muntanya, o les de valls traçades a gúbia entre serralades les més idònies per a 
la mística sobre dues rodes, els llargs trajectes per autopista també ofereixen 
un gran atractiu espiritual. D’entrada, escurcen els trajectes de retorn, i tot i 
que acostuma a faltar la bellesa del factor paisatge i la conducció artesanal, 
la monotonia del motor brunzent i la barrera d’aire que tallen la moto i 
el motorista ofereixen també un mantra desbrossador de tensions i de 
pensaments superflus. L’envergadura de les grans artèries de comunicació 
rodada ofereixen la possibilitat idònia per discórrer a la velocitat que permet 
l’amplada, amb avançaments suaus, que converteixen la simfonia dels canvis 
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de velocitat i d’acceleració en una monòdia constant entre professionals del 
gran tonatge i turistes a la recerca del sol a les costes. La sala de concerts 
convertida en discoteca de música màquina per a les rodes fregant l’asfalt i 
les explosions internes dels motors que es fonen en una harmonia digna de 
l’Hades.

Però la llarga cavalcada en companyia té el gust de la campanya de 
reconquesta vers la pròpia llar, i el motor sembla que coneix el camí de 
retorn, i brama suau avançant vers un canvi d’oli ben merescut mentre la 
cadena, farta de traccionar, s’elonga a discreció per les baules més cansades i 
batega entre els topalls del bastidor quan l’acceleració disminueix. Ella també 
vol una atenció especial, al garatge, després de gairebé dos-mil quilòmetres 
d’esforços continuats, alguns de ben rigorosos. La resta, però, segueix a lloc 
i no fa senyals de defalliment. No és pas una màquina pensada per fer grans 
arriades en marxa llarga, però sap estar a l’alçada quan cal.

La jornada ha estat calorosa i els vestits anaven amb totes les ventilacions 
obertes. Per sort tot ha marxat bé i s’ha arribat a destí sense contratemps. 
Hom podia pensar que els motoristes podrien haver trobat alguna antipatia 
pel fet de procedir d’un país en procés de separació de la resta de l’Estat, i no. 
No havia de ser una qüestió fatídica durant el periple i ningú no en retreu el 
tema, com si fos un tabú, com si no es volgués encendre un ble ni accionar 
cap detonador. Discreció? Ganes d’evitar desavinences? Potser el rigor i el 
plantejament cívic dels representants de la nació que vol alliberar-se evitarà, 
precisament, la confrontació entre particulars. Regular molt bé la quantitat 
de foc que acciona la forja. “Ja ens ho anirà explicant la tele”, semblava 
l’actitud dels ciutadans de l’Estat mitificat. Precisament les televisions 
poden provocar incendis dantescos allà on abans no hi havia foc... Però els 
motoristes, precisament, feien del viatge una petita fugida per esbargir-se 
del fregament, a voltes massa intens, de les dues posicions en el conflicte 
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plantejat i volien exfoliar la pell i la ment de fets i de notícies, passar a la 
rereguarda uns quants dies i evitar la pressió d’unes actituds que podien 
acabar en picabaralles i manques de respecte. Per això van decidir concedir 
el protagonisme màxim a la pressió del pistó i les camises dins del cilindre 
únic del motor de la moto, que treballés l’enginy, i sublimar durant unes 
jornades la tensió del present, i sentir-se lliures i joiosos damunt el seient del 
cavall de ferro que el destí havia situat entre les seves cuixes. I ser senyors i 
vassalls de les coses, entendre-ho tot i, alhora, ni un borrall de res. Però bufa 
l’aire a les seves cares i queden enrere camps i pobles, vaques, cavalls, ocells, 
insecte i pagerols, i masets, i rierols i algun lloc per abeurar. Tot passa al seu 
entorn, ells segueixen aferrats l’un a l’altre per l’amor, que els omple del goig 
d’existir fins que Déu vulgui.
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RATOLÍ

Les paraules només serveixen per mentir, diuen alguns filòsofs entabanadors 
i perspicaços. Segurament el recurs a la mentida, l’esquer cantat, fou l’impuls 
que va iniciar els llenguatges de sons, de remors i de crits entre els animals 
a la recerca de queviures i parella. Fins les olors formen codis odorífers que 
busquen atreure despistats amb finalitats gastronòmiques o reproductives. 
Cric-cric, el grill mascle festeja. L’aroma de la planta carnívora, fatal per 
a la mosca. O el capsigrany imitant el brunzit de l’insecte que serà la seva 
pròxima víctima. “T’estimaré per sempre més”, “seré sempre teva”, quan 
l’instant de desig hormonal obre falses portes a l’eternitat. “Nyi, nyiiiii” 
quan el ratolí encalça la ratolina pujant-li damunt les anques durant uns 
segons brevíssims, tot passant el relleu del seu ésser a la propera generació 
que sorgirà dins del seu petit ventre.

Ell era un ratolí de món, havia tingut la sort i la desgràcia de néixer, viure i –
al final– morir en un entorn cosmoratolinesc i il·lustrat: el maset dels bojos 
a la Vall de Jaca, terme Seròs. I sabia molt bé com les gastaven aquells bípeds 
lletjos i imprevisibles que eren els humans. O, al menys, sabia dels costums 
i litúrgies d’aquells que trepitjaven eventualment la seva llar, el maset. Allà 
desenvolupaven rituals d’antigues religions paganes molt barrejats amb 
actituds jueves, cristianes, perses i gòtiques (gots, sempre els gots a punt). 
Però des de fora semblaven simples trobades de carallots esgarriats. Unes 
fusions d’homes i món on fins ell, el ratolí ilergeta, semblava tenir, com tot, 
un paper essencial, altament transcendental, i prescindible, moltíssimes, 
molts éssers, i a l’Esperit del Tot, regularment ebri, li era impossible actuar 
per evitar les petites tragèdies que s’esdevenen en els indrets recòndits de 
l’Existència.
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Ell era capaç d’acceptar-ho tot, un cop entès –o sense ni tan sols capir-ho–. 
Tot. Llevat de la falta d’escalfor ratolinesca per part d’aquells ratots que 
es pensaven més grossos i més poderosos, però que minvaven quan ell els 
observava des de la perspectiva correcta: a uns quans metres de distància. 
Llavors ja no semblaven ni tan grans ni tan paorosos, i ell se sentia més 
fort, comandant la situació. La poca compassió, la incomprensió, era per 
a ell un símptoma d’inconsistència moral, de feble intel·lecció, d’una mala 
formació religiosa –tan típica entre aquells éssers de dues potes a causa de 
l’ennuegament cientista–, una tara que hauria de ser arranjada i, al menys, 
tinguda en compte a l’hora de decidir qui hauria de ser mestre d’escola i qui 
un simple receptor d’ordres senzilles. Ell ho pensava en termes ratològics, 
però aquells vespres de celebració solemne, a la vora del cèrcol incendiat, el 
van convèncer que allò pensat per a les rates també valia per als homes, que 
tan sovint es comportaven com a rates deixades de la mà de Déu.

Per a un ratolí no és tan fàcil, el fet de viure. Pots néixer mort, perquè des 
del moment de l’engendrament treus número a la rifa de la mort, que tard 
o d’hora sortirà per posar fi a la teva existència. Tot i que la mare cuiti, per 
aquell imperatiu que reben totes les mares de cuidar tot allò que surti d’elles, 
a un ratolí nounat l’esperen mil perills petits i grossos: des dels microbis 
fins a una guineu, un gat, una serp o un falcó. O un altre ratolí adult que es 
vulgui aparellar amb l’autora dels seus dies. Un drama, la vida ratolínica, des 
d’abans d’obrir els ulls a la primera llum.

De fet, aquest ratolí del conte fou un supervivent, un nàufrag de l’Odissea 
funesta que s’esdevingué al maset el dia que l’amo (aquell humà que deia 
tenir un paper de propietat) descobrí la ventrada de ratolins dins la bota 
militar que hi havia allà, plena de pols, des de feia anys. Detectà la presència 
dels petits germans pel sorollet gairebé imperceptible que feien tot invocant 
la presència de la mare, que encara els alletava, però que no gosà comparèixer 
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degut a la presència humana. “Nyi, nyi, nyi” feien dins de la bota i en acostar-
s’hi va veure els seus cossets minúsculs entre borra de sac, palla i retalls del 
“Segre”. Cercaven el mugronet de la mare amb els potetes esteses, la boca 
oberta i els ulls encara clucs, tot insistint encara més, fora del cau, en el seu 
xisclet desconsolat que semblava clamar: “mare, pare”.

Moltes vegades, gairebé cada vegada que feia girar al vell pany la clau de la 
porta del mas, ell, homenot gros, havia sentit la fressa d’alguna bèstia cercant 
urgentment un amagatall per deixar-li la via lliure dins l’estança. Era un detall 
d’hospitalitat perquè ell li cedia a ella –o a elles– l’espai complert durant 
mesos sencers. No volia compartir el mateix lloc al mateix temps , però li 
encantava que, en marxar, el maset fot utilitzat per les bèsties, sobre tot els 
petits rosegadors, malgrat que les seves malifetes fossin evidents quan hi 
tornava: pots tombats daltabaix les lleixes, draps i papers ratejats, qualsevol 
cosa aprofitable, menjada. Era llei de vida, i ell sabia que l’esperit de l’indret 
en vetllava perquè l’home, allà, no ho podia tot. Però calia promocionar la 
proliferació fins al punt de fer del mas una nurseria? Aquell dilema el va 
trasbalsar profundament. Per això va buidar el contingut de la bota al mig 
del cercle de la foguera que cremava davant el maset. “No us abandonaré al 
fred de la nit, la vostra mare ja no vindrà i vosaltres morireu tanmateix. Així 
que aneu de pet a retrobar de nou el nostre Creador. Perdoneu-me, però 
millor així”.

El ratolí, ves a saber si era el pare o la mare, va seguir per aquells contorns 
alimentant-se, jugant amb el fred i la calor, el sol, els núvols i les mil olors 
que desprèn el camp per a aquells que tenen un bon nas. Però aquella era una 
nit de les de classe especial. Havien vingut aquells dos soldadets dins la seva 
llauna de quatre rodes negres, havien calat foc a dos troncs i tot indicava que 
de les graelles dels plats saltarien bocins amb els quals ell es proporcionaria 
un sopar de gorra: pa, cansalada i altres coses estranyes i suculentes que 
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variarien alegrement, per un dia, la seva dieta d’ametlles, olivetes amargants 
i grana diversa, tota ella procedent de les plantes i arbres dels voltants. 
Gramínies, fonolls i cards esponerosos gràcies a la desídia de “l’amo”, que ja 
feia anys que no es feia llaurar el tros.

S’ho mirava des del tronc surat d’una olivera vella. Massa fred. S’acostava 
sense ser sentit per ser més a prop del foc, aquell espectre calentó que feien 
sorgir els humans quan descansaven. Els ratolins no temen tant les flames 
com les guineus sigil·loses, estan més avesades a viure a les cases. De fet, li 
feien menys por aquell parell de bevedors de líquid negre que no pas les 
fures, les genetes o les òlibes. No, ells només bevien aquella cosa negra i carn 
morta esmicolada que treien d’un cabàs de vímet. Cap perill: ell era encara 
carn viva i aquests no feien massa l’aspecte de caçadors, sinó de libadors, 
bàsicament.

Bla-bla-bla, quins ratots més plagues, quines brases a la vora del foc. Quines 
vehemències, quines conviccions, quina seguretat. No tenien por que els 
caigués un duc del cel i els portés al seu niu per ser devorats? No. Bla-bla-
bla i pujar el colze i el calze, i ennegrir-se les entranyes. Una mena d’amor, 
entre propi i universal, que no recollia específicament Ramon Sibiuda a la 
seva Ciència sobre l’amor de l’home i les criatures. Al final, quan eren tips de 
carn morta i socarrimada, entraren al mas, s’ajagueren i es posaren a roncar. 
Llavors jo, el ratolí, em passejava pels seus braços, panxes i cares, m’escalfava 
amb els seus cossos plens de combustible, amb el seu baf, i demostrava qui 
era, realment, qui imperava en aquell maset. Encabat entrava al meu foradet, 
lluny de l’abast dels intrusos, i li ho explicava tot, tot a Déu. 



34



35

ORENETA

Més petita que les seves cosines de la plana, una oreneta retornava cada 
primavera a les altes valls d’aquell país abrupte on cada matí el sol convertia 
els petits camps en tolls de mel, les pastures en tapissos de maragdes i els 
rierols en llampecs de cristall. Potser no era el millor indret que una oreneta 
viatgera podia triar, però era el paradís estival on havien nascut l’any abans 
ella i ses germanes, menudetes totes i extremadament juganeres.

Certament que entre la posta i l’eixida era un país fred, i en trencar-se el 
mantell negre de la nit ella i les seves cries s’estarrufaven al niu, tot esperant 
que els primers raigs pintessin de colors el bell paisatge i animessin els 
insectes voladors a esdevenir el primer àpat del dia per a aquella colònia 
que cada temporada abandonava els rigors hivernals de l’hemisferi austral i 
s’instal·lava als quarters de Septentrió.

S’havia de pujar fins les altes terres per poder conviure amb aquestes acròbates 
de l’aire, capaces de caçar qualsevol cuca indefensa gràcies als recursos 
aerodinàmics d’aquestes filles del vent a l’hora de cercar el nodriment propi 
i dels pollets, que els esperaven inquiets en els nius penjats sota les teulades 
més inaccessibles.

Els ulls humans tan sols perceben la munió d’ocells en el seu transcórrer 
frenètic d’un cantó a l’altre. Aus que, com les persones, s’afanyen per viure 
cada dia i fer allò que és propi entre els de la seva espècie. Allò que commou, 
però, és la consciència de la sintonia, ni que sigui per un instant, d’un animal 
salvatge, és a dir, lliure de la dependència i submissió, amb uns humans de 
qui no en depèn la seva subsistència. L’home paga la domesticitat garantint 
a la bèstia la regularitat del seu nodriment. Aquella oreneta que s’estava allà, 
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posada en un cable elèctric i se’l mirava de fit a fit, sense por, no podia esperar 
d’aquell home ni una molla, ni un mosquit, res per endur-se al pap. Què 
volia? Què hi veia? És sabut que els ocells, i encara més elles, les orenetes, 
tenen una visió molt superior a la humana, una capacitat de veure que ja 
voldrien els nostres artistes i científics, i un sentit de l’orientació com la dels 
millors mariners i astrònoms, però sense cap aparell complementari a banda 
del seu do natural incorporat al seu cos diminut i gràcil. L’oreneta és un 
organisme volador i de navegació extraordinari dins la república dels éssers 
vius. Ella ara l’escrutava i potser l’inquiria encuriosida, qui sap si a través de 
l’efusió d’una mena de radiacions humanes que la ciència encara no sabia 
interpretar, però els animals sí. Això no era cap secret per a Sant Francesc 
d’Asís i el seu zoològic de seguidors: era situat en el rang de l’esperit dins el 
sistema essencial d’entrellucades que ens comunica amb la divinitat.

Es cercaven els ulls a poc més d’un metre per penetrar mútuament en el 
centre de llurs éssers. Potser l’ocell li agraïa tots els fils que eren estesos 
per aquell país, i que ell i els altres utilitzaven amb més gust que els arbres 
frondosos perquè els servien per reposar una estoneta i guaitar cap a on es 
movien els núvols d’insectes. Aquells fils, efectivament, els facilitaven la 
subsistència, tot i que a ell, homenot més rural que tecnològic, no li feien 
gens de gràcia, sobre tot les torres d’alta tensió elèctrica al peu de les quals 
havia vist els cadàvers d’aus més grans, potser no tan sagaces en la visió i molt 
menys avesades a la gimnàstica del vol. Per als ocells grossos, Ramon Vila, en 
“Caracremada” havia estat l’heroi que feia tombar aquells gegants de ferralla 
per perjudicar l’economia dels botxins del seu país. Sovint, la convivència 
dels homes no era tan civilitzada com la d’aquelles orenetes, que vivien i 
deixaven viure.

Potser som tan sols allò que veiem, el que percebem, el que coneix el nostre 
cervell i sent la nostra ànima. Així, ells dos, oreneta i home, van ser durant 
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uns segons un mirall l’un per a l’altre en què es reflectien mútuament les 
parts complementàries, i ella va ser ell, i ell ella. Se sentí volar lleuger perquè 
era dins dels ulls d’ella, i planava al llarg del continent africà cercant un lloc 
i un niu on multiplicar-se a través dels seus pollets. Duia rumb segur en tot 
viatge, i eren els astres que el guiaven; tot, per fi, tenia sentit, tot era bell 
en la seva simplicitat. Però són simples els animals? Poc ho sabem, no en 
sabem res de les ànimes germanes dels animals i de les plantes. Ella, en canvi, 
dins de l’home, notava que estimava, per fi, una d’aquelles bèsties de dues 
cames on tot era seguretat i domini, però no hi notava gens de la proverbial 
agressivitat humana. Si ell visqués en una torre ben alta feta de pedres i de 
ceràmica vermella, voldria fer-hi el seu niu de fang, escopit a poc a poc, per 
posar-hi els ous l’any proper, i covar-los en pau a recer d’aquell escalf blau 
i verd que ell escampava sense saber-ho. Si sempre pogués ser així podrien 
viure en harmonia els ocells i els humans, i els pobres bípeds aprendrien 
molt del fet de poder passar pel món amb més felicitat a través de l’amor a 
tot allò que és viu i a sí mateixos, pensà l’oreneta.
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MÀQUINA

Les màquines tenen ànima, sens dubte. Són construïdes i utilitzades per 
éssers animats: les persones, i tenen una vida i una funció directament lligades 
als seus inventors i usuaris. L’ànima de les màquines sorgeix en el moment 
en què són concebudes per part de qui les pensa en la seva imaginació. 
Un branquilló deixa de ser tan sols un fragment vegetal quan el primat li 
atorga la utilitat pràctica de treure formigues dels forats d’un tronc sec i 
corcat, o quan esdevé la batuta d’un director d’orquestra. Màquina, argúcia, 
eina, apèndix ortopèdic amb què l’habilitat pràctica i teòrica superen les 
limitacions innates.

La màquina respon a les necessitats de l’alè vital per crear més i més 
adaptacions, i és imbuïda d’aquest esperit humà i del món al qual pretén 
harmonitzar-se tot humanitzant-lo. La màquina posseeix la bellesa ruda dels 
primers temps culturals i el paradigma estètic de la civilització que la crea, o 
les solucions tècniques més sublims que van passant de les velles a les noves 
escoles d’enginyers. I es fan més simples i més forts els ginys fins automatitzar-
se mitjançant els sistemes elèctrics i les instruccions programades.

La màquina ens permet superar les barreres olímpiques per fer salts siderals, 
acomplint les fantasies icarianes, i navegar per dessota les aigües, més 
enllà dels somnis de l’Ictineu. I comunicar-nos amb tot el món de forma 
instantània. I fins regular els batecs d’un cor cansat, tot mantenint l’ànima 
empegada al cos gràcies a un petit dispositiu d’impulsos cordials.

La màquina substitueix la somera a la sínia, el cavall ha estat mudat per 
una muntura de ferro i foc. El cavaller amb la seva cavalcadura guarden una 
relació paral·lela al motorista amb la seva. Una simbiosi equitativa de dos 
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éssers creats per al moviment enmig dels elements, a través del paisatge. 
L’ànima de la màquina sorgida a la taula de dibuix i les maquetes, formada 
durant el desenvolupament de les parts, amb l’escreix d’amor i de dedicació 
que no paguen sous ni plusvàlues, de la cura per la feina ben feta, els pilots 
de proves, els caps de taller, els comercialitzadors... I per fi, l’ànima més 
potent quant a voluntat i desig: el client, el conductor, el destí de tot l’esforç.

Quan el cercle es tanca la màquina ha guanyat completament l’aportació 
anímica de moltes persones. Podem trobar en ella el resum del saber tècnic 
i del sentit de la vida de tota una cultura (o de diverses en col·laboració). 
Quan això s’escampa i flueix en benefici dels usuaris (i dels imitadors) 
l’home completa l’obra de Déu i sabem que es tracta del producte d’una 
civilització fèrtil.
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CÉLINE

La tardor s’instal·lava amb uns matins glaçats a les fondalades, els cels de 
zinc no eren fosos pel sol fins ben arribat el migdia. Els ceps, despentinats 
com el cap d’un boig, esperaven pacientment el podall i el foc. Ja feia dies 
que els ocells matiners no llençaven llurs refilets a cau de finestra mentre 
atrapaven el primer àpat. A la piscina inflable del pati un bastidor entelat 
surava cap per amunt seguint el llarg procés artesanal que s’havia iniciat el 
matí en què el poble trucà a les portes de la llibertat. Però aquesta encara no 
responia. La tela era, per això, pintada a mitges.

La follia no és patrimoni exclusiu de l’artista, ni de bon tros. Hi ha molts 
professors bojos, no pocs botiguers, i metges, i lampistes, i enginyers. Hi 
havia generals guillats disposats a acabar amb el “mal” a trets, líders populars 
addictes a les hecatombes. Hi havia molta gent “normal” que si grataves una 
mica, deixa-la córrer!

La vida en societat tendeix a la psicosi. És la pròpia vida que ens fa passar 
tràngols enfollidors. O potser la bogeria és un estat ben natural en l’home 
conscient de les seves misèries i limitacions. Però el foll en solitud, si 
s’organitza la subsistència, és, potser, l’ésser més proper a l’essència humana. 
Tanmateix, la solitud no és un estat que l’home accepti instintivament. 
Els altres ens són necessaris per la tendència que tenim a la reunió, a la 
comunicació cultural, a la civilització i, sobre tot, a la reproducció.

Tota societat parteix d’uns requisits que ens cal acomplir i s’aguanta per 
l’interès material col·lectiu, reforçat pel ciment que creen els llaços comuns. 
Mites, déus, litúrgies, codificacions del llenguatge, significants i significats 
confluents, voluntat de permanència i lligams personals establerts a partir 
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de l’amistat i de l’amor... però tot allò que genera unió també pot ser causa 
primera de la disgregació civil quan els avatars de la vida (que és, sobre tot, 
moviment) operen tensions pel poder dins d’un grup més o menys estable, 
o entre comunitats/nacions encavallades les unes damunt les altres, fruit 
d’antigues submissions que uns volen oblidar i els altres tenen sempre ben 
presents.

Així Europa porta a sobre les lluites de diversos pobles, de vegades germans, 
de vegades fins barrejats, des dels inicis de la seva població humana. I malgrat 
que algunes nacions han volgut aprofitar la seva força circumstancial per 
crear un espai polític homogeni, amb diversos procediments, mai s’ha esvaït 
el caràcter pluricultural del seu espai, ans al contrari: la tendència des dels 
imperis absolutistes ha estat el ressorgir de les nacions forjades durant l’Edat 
mitjana. El mapa continental d’avui reflecteix més aquelles nacions originals 
que no pas els vells imperis que s’expandiren pels territoris veïns i per més de 
mig món. Així Europa, així el Món.

Aquests moviments tectònics de grans masses bípedes tenen un temps 
de sedimentació –quan les cultures s’assenten i floreixen– i altres de gran 
alteració i confrontació. En temps de pau la normalitat és marcada per la 
convivència, la laboriositat i la urbanitat. L’era del pagès, dels solcs dreturers, 
dels jardins, de les arts i dels fruits dolços. Les èpoques guerreres són les 
del pastor, les dels conductors de ramats cap a l’escorxador on l’interès 
de la majoria es converteix en sang bescanviada per honors i rang. On 
l’estabilitat i el domini frenen tot nou acord, perquè de la novetat es tem el 
seu component nihilista.

Louis Ferdinand Destouches, Céline, va néixer amb els peus damunt un 
terreny inestable. França ja no conservava l’aura de pàtria de la llibertat i 
de la igualtat (quina igualtat? quina llibertat?) i la fraternitat no era més 
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que el valor variable dels interessos. Alemanya, nou estat fort d’Europa, 
l’havia ben humiliada a Sedan durant el procés d’unificació nacional liderat 
per Otto Von Bismarck, i ara depenia d’anglesos, nordamericans i russos 
per conservar la seva independència i lloc en un món on havia preponderat 
només un segle abans. Aviat la follia depredadora dels alemanys comandats 
per un ambaixador del diable tornaria a posar sobre la taula l’estat de la 
mateixa qüestió. França, però, calmava els nervis amorrada a un got. L’esperit 
de la fermentació ha estat un motor poderós de producció cultural al Vell 
Continent, sempre en procés de decrepitud i de revifalla. I en la literatura 
encara més: a la imaginació desaforada segueixen els penediments i les 
correccions, que són invisibles al lector final, no així en les altres arts.

El Déu cristià va entrar molt malferit al segle XX. Les atzagaiades contra els 
fonaments de la religió, a partir de la Il·lustració dels savis, van ser freqüents, 
però les escomeses del materialisme i la lucidesa crítica de constructors de 
futur com Friedrich Nietzsche esdevingueren, gairebé, mortals. Molts ja 
l’havien enterrat quan es declarà –i perllongà– la Gran Guerra. La raó –que 
portaria al segon gran holocaust– marginava Déu al terreny simbòlic, a l’arrel 
de la genealogia, als llimbs del Mestre Emèrit, sense cap funció executiva 
en l’ordre de coses del Món, directament dirigides per l’Home. I sense cap 
teleologia conscient, l’home es comportà com canalla sense vigilància. Tot 
era possible en el paradís situat més enllà del bé i del mal. El dimoni es trobà, 
de sobte, amb tot el ramat a la seva disposició.

I Céline descrigué aquella vida automàtica, amb el cel a ras de cap, gris, 
sobre una terra fangosa il·luminada per bombetes escanyolides, pendent de 
cada invent que anava fent l’existència més irreal i absurda. Uns homes vius 
d’esma per a qui l’amor és foragitat al ritme de la màquina i amb el dringar 
dels diners.
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Céline, com tants d’altres, veien en el retorn de la força instintiva l’únic 
guariment als mals d’una Europa postromàntica –però encara no prou– 
i del seu país. Destrucció física i moral, l’anorreament per demagògia, la 
cultura dels febles acuitada per l’ambició megalòmana de revolucionaris 
amb estudis. Va renyar el tinent alemany Ernst Jünger perquè els alemanys 
no feien més via en l’extermini dels jueus, als quals culpava de la decadència 
d’Occident passant per alt les consideracions d’Oswald Spengler, un altre 
alemany que mai va voler aliar-se amb la follia antisemita. Céline, després 
de la guerra fou condemnat a mort en rebel·lia per haver col·laborat amb 
els nazis. Més tard pogué retornar a casa seva i morí fent de metge en barris 
obrers, com sempre havia fet. Seguí escrivint amb mestria analítica les seves 
cròniques exploratòries de la depravació de l’ànima humana dins els hàbitats 
naturals que forma tota vida urbana allà on la misèria material i moral s’hi 
instal·la i esdevé natura.

Com les altres drogues, ben sovint l’alcohol etílic projecta en la ment 
imatges d’una realitat ben distorsionada, i anul·la la capacitat que té la llum 
de penetrar les tenebres. La clarividència no acostuma a obrir-se pas en els 
esperits que han triat la foscor.
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GUERRER

Aquell general va quedar fet farinetes després de l’explosió que va destrossar 
el cotxe oficial en què es desplaçada entre bases militars de l’exèrcit a qui 
servia i representava. Era el que feia cinc en menys d’un any. El govern es 
plantejava prendre més mesures, vist que les vigents eren insuficients o mal 
aplicades. Els militars bramaven i treien foc pels queixals, reclamaven la 
imposició de la llei marcial, de l’estat d’excepció i del servei militar obligatori 
i perpetu. Volien fer passar per l’adreçador tots els ciutadans i crear una 
milícia femenina basada en el foment de l’esperit nacional fins a l’èxtasi, fins
a la transubstanciació que convertís la gent normal en sentinelles de l’ordre 
occidental absolut. Bé, més concretament de la part sudponental de la 
civilització a què creien pertànyer els soldats assalariats d’aquell exèrcit 
d’aquell país. A grans problemes, grans remeis.

Però aquell general de divisió ja no era més que els fragments recuperats a 
la taula de l’Institut d’Anatomia Forense i el conflicte no semblava entrar 
en vies de solució. Tan sols es suportava per la voluntat dels grans mitjans 
de comunicació de no atiar l’opinió pública contra els dinamiters, i crear 
un clima de guerra civil, i pel fet que molts eren conscients que la causa de 
la brega havia estat el paper dels militars a favor d’una llarga dictadura, un 
règim contrari a les llibertats públiques implantat després d’una guerra molt 
dura i d’una repressió posterior encara més atroç. Molts ho pensaven però no 
gosaven pas manifestar-ho, que la sagnia dels oficials amb estrelles de quatre 
puntes restablia en certa manera l’equilibri dins la barbàrie desfermada per 
la guerra i la tirania.

No era més que un altre general ascendit pel mèrit d’haver estat sempre fidel 
a les ordres del dictador, i fins avançat a aquestes i a la voluntat del cabdill, 
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que es concretava en un propòsit ferreny de mantenir el comandament 
militar a través de la disciplina, de l’adhesió canina dels oficials i d’un servei 
d’intel·ligència molt eficient fet de delacions i de l’efusió de rumors. A través 
d’aquestes forces militars, properes al poder polític territorial, la dictadura 
es feia present, per delegació, a tot el país, legitimant el poder a través d’una 
legió de jurisconsults, periodistes i catedràtics quina feina consistia en 
aportar fonaments jurídics i culturals a una estructura política bastida per la 
força i crear la sensació de providencialitat sobre un present que enfonsava 
els seus pilars en el crim, en la violència, en un concepte aberrant i absurd 
de la civilització. En un estat de fet –no de dret– que es mantenia per pura 
inèrcia i cultura popular atemporal. Però que maldava per presentar-se com 
un model singular de democràcia organitzada pels poders de sempre.

«Aquesta gent solament entén dues menes de llenguatge: un de verbal –
el seu– i un de gestual: l’agressió» sentenciava l’home vestit tot de negre: 
pantalons, jersei, mitjons, passamuntanyes, ulleres, barret i, segur, fins els 
calçotets. Tot ben negre, tot ben arquetipificat per a aquells que no es poden 
acostar gens a la seva passió particular per la llibertat. Etiquetat, cosificat, 
blasmat, però disposat a fer de la seva vida un arma per al seu alliberament i 
els del seu poble, o nació, o summa, o conjunt de persones amb trets comuns 
dins del gran trencadís de les cultures humanes.

«Si no ens deixen cap alternativa raonable per aconseguir alliberar-nos 
d’aquest país de cafres totalitaris, addictes a la tirania, a la cocaïna i al 
menyspreu de qui no són com ells, seguirem apuntant al cap del seu cos 
malalt. Tan amunt com sigui possible». Aquell corb estava deixant molt 
clara l’estratègia de la xarxa que mantenia obert l’escorxador, però avui 
semblava disposat a no distreure l’objectiu entre les flors que envoltaven la 
diana i fixar directament el centre. Havia arribat el moment de deixar-se 
de circumloquis i afinar cap al zero de les coordenades, l’abella principal, la 
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clau de volta, el punt neuràlgic de tot el sistema que tenia embullat el seu 
poble i altres pobles també incòmodes amb la falsa unitat creada a través de 
la imposició militar, cultural i la colonització massiva.

Calia provar l’efecte d’esberlar el cap del gran papu del pantà pútrid. Si cap 
organisme internacional no era capaç d’intervenir a favor de la resolució 
pacífica del conflicte, s’hauria de provocar la bèstia amb un cop tan gros 
que res no tornés a ser igual. El nivell de patiment de la gent implicada 
seria gran, però els efectes arribarien a moltes més persones: tortures, presó, 
assassinats... Urgia decapitar el leviatà perquè la partida romania empatada, 
malgrat el traspàs d’algun peix gros cada dos mesos.

L’operació “Escac “ va iniciar-se dos anys abans del procés polític entre 
aquells que se sentien amos de tots els ramats i els pastorets de cada terra. La 
infraestructura d’informació i la logística militar es van dur en total secret 
dins d’un grup molt reduït dels activistes que lluitaven per l’alliberament 
nacional. Aquell matí, mentre es pentinava la barba embullada, escoltà per 
la ràdio que el govern de la dictadura acceptava la celebració de referèndums 
d’autodeterminació per a les nacions històriques incloses dins l’Estat. El 
decret que ho recollia tenia ja la firma del cap suprem de les forces armades 
i president del govern, també ho ratificaria el parlament central, format per 
procuradors recomanats pel propi cap.

Així fou com l’operació “Escac” passà a la història per no haver estat activada: 
la política substituí una acció militar que hagués pogut produir uns efectes 
dantescos. 



50



51

BASTONS

Aquells camps minúsculs, aquells marges, espones i feixes, aquells boscos 
i aquell petit volcà adormit van ser el món predilecte de la seva infància. 
El teatre d’operacions de les seves campanyes pels senders i caminois que 
menaven llurs incursions a la fageda, que a ell li semblava, llavors, una 
arbreda immensa i màgica, sense el turisme que vingué a divulgar les seves 
belleses superficials, quan als masos encara hi vivien pagesos i les corts feien 
olor de vaques, porcs i de fems.

Però ell ja era part de la generació de la descoberta lúdica, no pas de la 
d’aquells que es guanyaven el pa amb les feines del camp: plantant i collint 
trumfes, sembrant fajol o blat de moro engrunat a mà per alimentar les 
gallines o mòlt per engreixar el bestiar gros. El mas Bastons, can Bastons 
o, simplement, Bastons havia estat adquirit per uns senyors d’Olot quan 
els darrers masovers, massa vells, van ser duts pels fills a l’asil, avui conegut 
com residència d’avis. Els compradors eren un empresari i un advocat, soci 
seu. Durant anys, tots dos despatxaren les coses de l’empresa a peu dret, a 
l’era, sota la figuera i la mimosa. Feia tres generacions que les seves famílies 
havien canviat l’aixada i la falç per la serra i la garlopa de fusters, aquesta 
gent, la més inquieta i creativa d’entre tots els oficis manuals, avesats al càlcul 
i a la geometria, a l’estudi de les diverses menes de taulons i al valor estètic 
de la feina final. Però ells, ja ni tan sols eren ebenistes, dirigien el negoci 
de fer objectes de fusta estudiant la competència, la producció massiva, 
el rendiment del material, de la mà d’obra i l’obtenció del màxim guany 
possible. Així era –i és– el món que fa possible viure bé.

Però també eren persones amb necessitat de repòs i lleure, entrada la 
cinquantena de les seves vides. Finalment, en una d’aquelles negociacions a 
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l’era, fou l’advocat qui, del mas, en va fer la seva llar. Volia aquell entorn de 
pau vegetal per a la recta final, aquella que inexorablement du vers el punt 
de no retorn i, potser, cap a la culminació.

L’any que Bastons va passar a ser cosa seva, morí a Barcelona un seu cosí 
germà, al qual havia apadrinat en el dia del seu bateig, i a qui posà el mateix 
nom que el seu pare, Fèlix, ell sí, fuster de professió. El cosí va deixar vídua 
i tres fills, dues noies i un noi que heretà el nom del seu pare i del pare d’ell. 
Eren encara petits i gràcies a la seva rara generositat i bona raça, el mas i les 
seves terres feréstegues esdevingueren una segona llar per a ells, lluny del 
sutge negre i del gris asfalt del gavadal urbà, gegantí i esbotzent.

Ella, la ciutat, els concedia el privilegi d’una bona formació intel·lectual i 
cultural –pagats gràcies als esforços de la mare, obrera industrial–, però era 
la verdor esglaiosa d’aquelles valls i turons garrotxins on es desvetllaven els 
sentiments vers la terra, vers la gent d’aquell país i l’esperit es desfermava en 
contacte amb la floresta, els animals, els cicles naturals, és a dir, amb la veritat 
de l’existència fora de l’exagerat artifici de la vida urbana i la modernitat 
eixorca.

L’advocat va estudiar lleis després de perdre la guerra, gràcies a les coneixences 
de sa mare, una aragonesa molt desperta a qui va desmarxar del tot veure fugir 
cap a l’exili el marit i el fill petit. Va estudiar dret perquè els vencedors no li 
van deixar reprendre la carrera de matemàtiques: massa saber per a un “roig”. 
Durant les tardes d’hivern, explicava als seus joves cosins aquests avatars que 
van marcar-li la vida –a ell i a altres milions de vençuts–, asseguts davant 
la llar de foc, que encenien amb matolls secs de ginesta, i per a la qual no 
mancaven mai branques i tions. O bé ajaguts als catres del quarto de dormir. 
El llum el feien unes poques bombetes tísiques que encenien interruptors de 
porcellana, giratoris o de pera. Encara es feien servir espelmes per accedir als 
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llocs sense electricitat. Als masos veïns munyiren a mà fins que la companyia 
instal·là “la força” a mitjans dels setanta. El combustible calefactor era la 
llenya obtinguda amb serra i destral.

Durant anys contà coses de la guerra, del viure, del conviure i del mal 
viure entre soldats predisposats secularment, reiteradament, en contra 
del catalans. Dels atacs de cavalleria i aviació desfermats per les forces del 
general Monasterio a Alfambra, de les retirades, les contínues reculades 
fins a retornar a Olot, punt de partida. La depuració i el retorn a l’exèrcit, 
aquesta vegada no pas al republicà, sinó al “nacional”, al franquista, a fer la 
mili, per si no n’havia tingut prou amb els mesos al front. El consorci amb 
sa mare, enderiada, indòmita, decidida a fer del fill un home de carrera, el va 
empènyer a acabar en tres anys una llicenciatura prevista en cinc. Gairebé el 
mateix temps del seu servei militar.

Els seus monòlegs, contrapuntats amb les preguntes de la mainada, eren la 
sintonia de les migdiades d’estiu, a la cambra dels llits, tots junts, com una 
companyia de soldats. Ell exorcitzava fantasmes del país irracional i cruel 
on havien nascut. Abans de la mort del dictador, rumiaven atemptats. Com 
és que ningú no matava el monstre? Encara no sabien que un altre cosí 
proper ho havia provat anys abans. Però el mal, de vegades, té malèfiques 
proteccions. Els infants capturaven la informació familiar a cada conversa, 
aquelles dades que els gens no aporten, però que completen la informació 
dels instints.

Una de les seves dèries eren les botes, anar ben calçat, i encara millor si era 
una ganga. Vestit amb caçadora, pantalons atrotinats, els mitjons per fora 
del camal i unes bones botes de campanya. Les tenia escampades per aquí i 
per allà, era la seva fal·lera des que va passar aquell hivern del 38 a Alfambra, 
recollint ferits i morts, amb tan sols unes espardenyes entre el fang i la neu. 
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Les congelacions que patí van estar ben a punt de costar-li els dits dels dos 
peus. Així, quan rebia amics a l’hivern, fornits d’unes bones botes, sempre 
demanava si eren prou calentes, on les havien comprat i, sobre tot, quant 
n’havien pagat?

Els petits passaven el dia jugant. Sense televisió, sense telèfon, sense rellotge, 
solament amb un petit receptor de ràdio –el transistor– per escoltar el 
“parte” de les dues i saber si, per fi, es moria el dictador. Raquetes de fusta, 
pilotes de goma, bitlles de plàstic, plomalls de badminton i una bona provisió 
de cotxes de joguina per al noi, que es passava hores aparcant, desaparcant 
i fent-los circular per carreteres imaginàries, activitat amb la qual recordava 
el seu pare mort, mecànic, i els viatges amb el sis-cents familiar. Però els 
petits aviat deixaven la tecnologia lúdica per tal d’enfilar-se als arbres o 
fer veure que eren pagesos tot remenant la terra amb les eines dels grans. 
Jugaven a plantar un hort que després mai més s’enrecordaven de cuidar. 
Quan era temporada, a collir avellanes, o anous, o castanyes, o mongetes, o 
caquis, o pomes, o trumfes. Una vella bicicleta infantil també era el centre 
d’aventures, equilibris i patacades, això quan no havia patit cap rebentón o 
que les rodes giraven guerxes. Van haver d’aprendre a apedaçar pneumàtics, 
a enllardissar d’oli la cadena amb el setrill de la cuina i altres secrets de l’art 
de la mecànica velocipèdica per poder aprofitar la màquina durant tots els 
anys de la seva infància.

Fora del camí principal hi havia corriols que comunicaven unes cases amb les 
altres. Aquelles eren les millors passejades perquè els arbres i els matolls eren 
a tocar de la mà. També les ortigues, que si no respiraves, no picaven, però 
sempre acabaven amb alguna arrambada urticant que deixava la cama o el 
braç roig i roent de tanta gratera. El camí amagava, però, els seus tresors més 
preuats a la vora dels marges: les maduixes. Des de maig fins agost sempre 
que sortien a caminar duien el tupinet d’alumini, i si a la tornada era ple fins 



55

a la meitat, ja tenien les postres més preuades d’aquella contrada: maduixes
amb moscatell –que plauen doblement– o amb nata que al matí havia deixat 
la llet a la boca del tupí, en forma de tel, en bullir-la. A darrera hora de la 
tarda, ella i ell, els dos germans petits, eren enviats a can Pahissa a buscar la 
llet, amb dos duros en una mà i el marmitó a l’altra. Els vells d’aquell mas 
van ser uns dels darrers pagesos autòctons d’aquell bosc que es van dedicar 
fins al final a treballar les terres i a pujar bestiar. Després, com els altres llocs, 
es destinà a la residència dels descendents, enllustrant pedres i fustes, però 
sense olors ni tràfec. Ja no solquen els petits trossos l’arada romana ni el 
matxo; tractors eficients aprofiten la terra guanyada al bosc esgarrapant 
reguerots simètrics.

Botent, jugant i discutint, alguna vegada havien hagut de recular per 
reomplir el marmitó, que fent giragonses havia perdut part de la seva 
càrrega. Accidents de la inconsciència infantil que aprofitaven alguns 
animals voladors per xarrupar el líquid lletós, dolç i proteic, i altres bestioles 
cuitant a gaudir d’aquell àpat extra casual.

L’advocat contenia en sí un esperit mig modern mig tradicional: mig gironí 
mig monegrí. Havia deixat tal qual el mas fet de parets de pedra volcànica, 
però de la cabana del costat, que servia per guardar la collita i la palla, n’havia 
fet un edifici enlairat, semblant a una pagoda tailandesa, que trencava del 
tot l’harmonia del conjunt i es feia estranya en aquell entorn. Enderiat per 
una febre constructora senil, al final de la seva vida, havia aixecat per aquí i 
per allà altres construccions igualment desendreçades i inútils. Per contra, 
a la terra li havia donat, anys enrere, una utilitat reminiscent. Amb la feina 
jornalera d’un veí recuperà el conreu del fajol, cereal de gran tradició en 
aquelles valls, però ja feia dècades que la seva flor no emblanquinava els 
camps de la comarca. Aquestes terres eren dedicades a fornir l’aliment de la 
ramaderia intensiva i estabulada: blat de moro, userda, fenc, sègol i civada. 
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Les seves experiències agronòmiques li servien per organitzar trobades 
d’amics a l’entorn d’un perol de farinetes de fajol i recordar els bons temps 
d’infància i joventut, quan el país semblava obrir-se al món, i el món se’ls 
tancà en banda condemnant-los a sobreviure.

També recuperà les trumfes, varietat pirinenca de la patata, molt superior 
en qualitat a altres de peninsulars de més anomenada que hom troba 
distribuïdes pels mercats de tot arreu, més rendibles, més tractades per evitar 
malures i germinacions indesitjades, però també més artificials, res a veure 
amb les trumfes quant al paladar. Plantà una vinya a la falda del volcà que 
mira a migjorn i veremà durant alguns anys un raïm tardà i àcid amb el qual 
elaborava un vi agre i tèrbol, fill de la bona voluntat i de la poca traça. Però 
la seva degustació tornava a aplegar, pels volts d’octubre, la colla d’amics al 
seu voltant mentre la dictadura anava passant i s’instaurava l’engany d’una 
democràcia amb tot dat i beneït a la bestreta.

Quan ja era gran, el fill del seu cosí el visitava sovint, aquell que es deia com 
el seu pare, el mecànic, i com el pare de l’advocat, que era fuster, i que és 
per això que ell duia aquell nom, perquè el nom del seu pare, el mecànic, 
que l’hi havia posat en el seu moment el seu cosí, l’advocat, el seu padrí, és 
a dir, el padrí del mecànic, i que com a padrí va posar al seu fillol el nom 
del seu pare, el fuster, pare del padrí que acabaria sent advocat, i que aquest 
fillol, el mecànic, també posaria al seu fill el nom del seu oncle, el fuster, que 
era el pare del padrí del mecànic i que ell, però, era advocat, i alhora cosí 
germà, i que ara mirava que el fill que es deia com els pares d’ambdós no es 
desviés massa del camí correcte, perquè ell, sense pare, podia perdre el rumb 
en qualsevol moment. Sense pare ni padrins. Però al menys, ell, tenia el cosí. 
Bé, el cosí del seu pare. I tots dos havien tingut un pare que es deia igual, és 
a dir, Fèlix. Un de Barcelona i l’altre d’Olot. Un va viure a casa seva i l’altre a 
l’exili, però no importava molt: eren uns temps en què el mantell de Llucifer



57

escampava llurs tenebres a tots els fills d’aquell país. Als que es consideraven 
emparats per un déu exclusiu i a aquells que quedaren marcats per sempre 
més amb la xacra maligna de la derrota.

El noi el visitava per mantenir viu aquell lligam mig filial que havia creat 
indirectament la mort del seu pare. L’advocat era home més de raons que no 
pas de lletres, d’arrel matemàtica i enormes vehemències postraumàtiques. 
Parlaven com llavors, de llit a llit o de llit a cadira o dinant els experiments 
gastronòmics d’aquell conco rondinaire però genial. Parlava ell, sobre tot, 
d’això i d’allò, de tot, era un gran enraonador, sempre amb la lògica de les 
coses entreteixida amb les paraules. El noi es limitava a fer preguntes o a 
explicar breument les seves coses, exposicions que eren automàticament 
analitzades i processades, confrontades amb l’enorme casuística que 
proporciona l’experiència en tots els àmbits de la vida... excepte en el de 
paternitat. D’aquesta manera obtenia crítiques molt dretureres i, sobre tot, 
els apassionats productes de la reflexió política, a la qual hi dedicava les 
llargues hores en solitari. Presentava la realitat del món com un desori, la 
societat moderna, on al pobre se l’alimenta amb la seva pròpia ignorància, 
com una degeneració des dels temps ideals de la seva joventut republicana. 
Esperit de reforma? o simple desesperació per una vida mig estroncada?

El vell li anava ensenyant de forma desordenada i reiterativa, sense proposar-
s’ho, a entomar la vida de cara, sobre tot de la cara més funesta. Però això 
podia entendre’s com un acte de valor, del guerrer desesperat, que al final 
de la batalla perduda només espera que arribi la darrera hora de forma prou 
honorable. Una actitud desafiant i desolada que troba entre els roïns l’ocasió 
d’engany i entre els covards l’animadversió pel valor malaguanyat. ¿Quina 
cura calia tenir en un país on la violència i l’homicidi havien imposat la seva 
llei i el seu dret? ¿Quin respecte calia guardar a les reformes refermadores 
del predomini del mal, protegit per noves lleis plebiscitades? Aquelles eren 
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les veritats fonamentals d’un ancià a qui, sense voler-ho, li havia tocat fer 
d’advocat després de ser soldat. Aquell era el joc, i ell, des dels vint-i-dos 
anys, se’n declarà outsider, però sense renunciar a viure, a caminar, a la bona 
taula i a divertir els seus contertulians amb mil facècies i acudits, que ben 
sovint concentraven la seva filosofia particular, àcida i de vegades, profètica.

La serra del Corb allitava el sol cada capvespre. El bosc de faigs no es 
barrejava amb els pins i les alzines de les solanes. A l’hivern, les seves 
branques hostatjaven, engorronits i estarrufats, gaigs, verdums, merles, 
puputs, caderneres i pit-rojos. Quan regnava la nit, l’arbreda era el territori 
de l’òliba, del mussol, del duc i de rossinyol refilador. Com passa a les grans 
urbs, el bosc no s’atura mai, i quan uns dormen, els altres vetllen en un 
continu esdevenir-se de la vida i dels seus fets.

Ultrapassat per un temps en què recular semblava anar endavant, el vell 
jurista republicà arribà a la següent conclusió: “amb una nevera, me’n 
tornaria a abans de la guerra”. A la seva generació, els nous tècnics de la 
política sorgits de la barreja falangista i marxista dels darrers anys de la 
dictadura els havien segrestat el concepte de democràcia i l’havien enfaixat 
en una constitució i uns partits que solament miraven de repartir-se el 
poder, evitant cap modificació del model d’estat ni de la seva organització 
territorial: era una actualització de les “Leyes Fundamentales del Reino” 
imposades manu militari. Les grans qüestions ni eren proposades, ni es van 
debatre abans d’aprovar el cadenat constitucional i no es tenia cap intenció 
de tocar-les, perquè elles havien estat el principal motiu de l’aixecament dels 
rebels contra la república i de la guerra subsegüent. Demòcrata convençut 
–de tendència churchilliana– no podia admetre la monarquia, i encara 
menys la borbònica, símbol de tots els vicis i defectes del país. Però afirmava 
que s’estimava més “viure com a súbdit a Suècia que no pas com a camarada 
a l’URSS”.
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L’escopeta de caça de dos canons, basca, romania en posició de descans rere 
la porta, mesura de protecció per a un home que vivia sol i aïllat, acompanyat 
d’una família de gats, amb la ràdio i la televisió grallant a tothora, també de 
nit.

La segona gran qüestió era la manera d’organitzar la convivència en una 
república tan conglomerada –i tan disgregada– com la hispànica. De la 
seva veu, el jove parent, havia sentit a parlar de Pi i Margall, ja de ben petit. 
Envoltava la figura del vell federalista un aura gairebé beatífica, eugenèsica. 
El problema de bascos i catalans –i potser dels gallecs, si és que es decidien– 
era el repartiment de poders amb l’estat central: disposar en exclusiva 
d’algunes competències fonamentals i deixar a la capital l’administració 
conjunta dels serveis comuns essencials. Però vistos els entrebancs que 
sempre posava el govern espanyol a qualsevol poder cedit, evolucionà cap 
al confederalisme: que allò propi de cada territori ho fos en exclusiva i sense 
ingerències legals. Que si l’acord no funcionava, cada territori pogués fer 
ús del seu dret d’autodeterminació, manera de funcionar de la pròpia Unió 
Europea. “En una democràcia, el poble hauria de poder decidir si vol ser 
monarquia o república, i la forma de vincular-se políticament amb els veïns”, 
deia. Cosa que no s’havia discutit abans de decidir una constitució tancada 
i barrada al gust dels vencedors de la darrera guerra.

Era lògic, no admetia discussió que la península ibèrica era poblada per 
pobles amb característiques nacionals pròpies que no havien esborrat 
ni migracions ni conquestes, ni els esforços centralitzadors de diverses 
generacions. Així, anant un pas més lluny del pensament de Pi i Margall, 
ell es proclamava “republicà confederal”. Subliminalment aquesta proposta 
volia ser atractiva a l’independentisme basc, embullat en una lluita armada 
contra l’Estat que ja no apareixia tan heroica com en temps de la dictadura. 
L’enfrontament desigual era alimentat per la inèrcia de la pròpia lluita i per 
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la causalitat que operaven les víctimes en cada bàndol. Cada acció era la 
reacció a les morts respectives més que no pas la lògica política i militar 
d’un programa d’alliberament nacional acceptat per la majoria. Es tractava 
de constituir estats sobirans, però tots dins la cobertura eminent d’una 
república espanyola, legitimada per haver estat la primera institució política 
internacional a enfrontar-se contra el nazifeixisme abans de la darrera 
hecatombe d’abast mundial. Els horrors viscuts als fronts no li permetien, 
moralment, voler-se’n separar del tot.

D’una manera o altra, iberista com Balaguer, Almirall o Macià, considerava 
més encertat mantenir els vincles polítics i afectius amb els pobles peninsulars, 
si és que a Espanya quedés algú lliure de l’anticatalanisme ancestral que 
marca llur mentalitat. Ara, era evident que calia treure a Castella i als 
castellans el monopoli del poder comú, perquè mai el feien servir pel bé 
de tots i estaven genèticament programats per servir-se privadament dels 
negocis col·lectius. “Si mai hem de ser independents, abans amb els moros 
que tornar amb els castellans”, li sentia dir en moments de baixa pressió 
sobre l’inconscient. Però ell no va ser mai independentista, ni quan durant 
la guerra alguns soldats havien arribat a les mans discutint sobre la falta de 
valor dels catalans i l’acusació de connivència tàcita amb els feixistes. Els 
valents refugiats del centre afirmaven que s’estava perdent la guerra per culpa 
dels catalans, alhora que criticaven qualsevol manifestació de catalanisme 
i dels drets del país, entesos com a privilegis separatistes i desafecció a la 
República: “si esas gentes van a descuartizar a España, prefiero a Franco” 
exclamava durant la guerra un hipervalorat Azaña, de més ambició que 
capacitat, i el primer ministre, el socialista prosoviètic Negrin ho deixava 
també molt clar: “Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven 
a desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco”. 
Coincidències que denotaven la necessitat de carregar sobre algú els errors 
executius de la campanya, i també un dels principals objectius en aquell 
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tram de la lluita: evitar que el resultat de la guerra reforcés el federalisme 
català, que tan sols aspirava al reconeixement d’un estat dins la República i a 
administrar les competències sense la ingerència centralista. Aquells van ser 
uns més dels episodis xenòfobs que alimentaven –i alimenten– la història 
espanyola, escrita a base de sofismes i d’un “nacionalisme” que no és més que 
misèria cultural i imperialisme fatxenda.

No era fàcil mantenir opinions divergents davant l’advocat de can Bastons. 
Havia tingut temps, molt de temps, per rumiar-ho tot fins trobar pèls a les 
boles de billar. Assertiu, argumentador de la darrera paraula, s’arrauxava quan 
sentia allò que ell considerava errors, però després, conscient de la pujada 
de to, tornava al tarannà dialogant i juganer del seu, gairebé, monòleg. I el 
jove imaginava com d’adrenalínics degueren ser els seus anys de joventut, no 
solament per l’impuls biològic que acompanya els esperits juvenívols dotats 
de força i de convicció, sinó per l’ambient d’aquell moment, de projectes, 
d’il·lusions i d’ideals factibles enmig del llot pestilent i paralitzant que 
sempre havia estat aquell país, en mans de señoritos cràpules, ignorants i 
lladres a l’engròs que mai no s’atipen. Van tenir el privilegi de poder somiar 
un país millor, però a la pràctica tot va quedar reduït a donar testimoni dels 
seus somnis –qui encara en conservava la fe– a les generacions futures.

Feia anys que els camp de davant del mas no rebia la llavor de fajol, ni cap 
més grana que aquella arribada aleatòriament per germinar, quan arribava 
la primavera, pintant terra, arbres i matolls amb els colors d’en Berga o d’en 
Vayreda. A les bótes, res més que vinagre i aire. Dins l’ànima del vell, que 
mai no va creure en capellans, l’esperança que la mort el pogués fer retrobar, 
d’alguna manera màgica, la mare, el pare i els germans. La moto del jove 
cosí passà sota la bandera tricolor de la taulada. El paller aixecat a l’entorn 
d’un pal, rematat per una olla de porcellana marró, ja era gris i florit. L’heura 
el feia servir per emparrar-se, imatge orgullosa d’un temps de pagesos i 
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senyors, transformat per les lleis i les noves raons. Recordava aquell home 
desolat i savi, que havia viscut molt, però no veié complir-se cap dels seus 
grans somnis, i que en morir s’endugué amb ell la seva història, un bocí de 
la veritat de tots.

A Josep Canal i Alberola (1917-2014) 
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COSMOPOLITA

A ell li deien Eulogi, perquè tenia la tendència innata a entendre-ho tot. 
Copsava immediatament el sentit i el funcionament dels enginys humans 
i s’esplaiava en tota mena d’explicacions tècniques als profans. No li 
eren alienes les lleis de l’aerodinàmica, i fins les de la termodinàmica, i el 
moviment erràtic –o encara no determinat per mesures precises– d’unes 
quantes partícules subatòmiques de què la ciència donava notícia gràcies a 
les revistes divulgatives, així com a les pàgines tecnocientífiques de la premsa 
seriosa en paper, aquesta que té els dies comptats a causa de les pantalles 
informàtiques dels sistemes electrobinaris connectats en xarxa.

El món semblava reduir-se a cada nou invent, cada nova aplicació, i les 
conferències instantànies amb l’altra banda del món ja eren possibles al preu 
d’una tarifa plana mensual. L’Eulogi era plenament conscient de pertànyer a 
la generació que havia vist convertir els fils del telèfon en autopistes de dades, 
sons i imatges fins a convertir el món en un indret gairebé sense misteris, 
desxifrable en un parell de clics. Això s’ho pensava, potser prenent la part 
pel tot i desdenyant allò que no sortia per pantalla, perquè aquesta era la 
seva cosmovisió virtual que pensava ser global. La d’ell i la de molts altres 
milions d’humans que vivien aferrats a una computadora mòbil, portàtil o 
fixa, i ja no podien entendre llur realitat lluny d’aquells aparells.

La geografia del ciutadà del món s’estenia per tots aquells països on hi havia 
equips de futbol prou forts com per jugar els grans clubs del món “avançat”, 
els equips de les grans estrelles de la pilota. Una extensió que cada quatre anys 
podia créixer en funció de les seleccions classificades per al pròxim mundial: 
exotisme i topografia descoberta a cops de peu. El seu cosmopolitisme 
abastava, també, els principals destins de turisme barat i massificat, així com 
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els indrets indefugibles per a l’aventura planificada, guiada i assegurada. Però 
l’home mundial havia completat el seu mapa amb alguns paratges verament 
exòtics que el catapultessin més enllà de la cultura viatgera convencional, i 
així mostrava a través del mòbil retrats on apareixia escortat per dos monjos 
budistes, o davant un temple precolombí mig fagocitat per la selva o al 
peu d’un mural, en una paret coreana, on es podia llegir el lema: “Mort a 
l’imperialisme”. Tot, però, sempre sota la cobertura radioelèctrica, sense la 
qual, avui, l’home cel·lular perdria la seva funció d’apèndix ínfim de la xarxa 
telefònica.

Viatjar obre molt la ment, ja és dit, i encara més l’esperit, si hom el té prou 
entrenat. Hi ha qui recepta fer turisme per relativitzar el localisme. I l’Eulogi 
n’era un convençut. Li molestava enormement l’exhibició de la seva cultura 
pàtria, fins l’idioma se li feia carregós i dissonant. Per què s’havia d’ensenyar 
a la mainada una llengua de pocs, que feia poc semblava condemnada a 
l’extinció? L’emprava perquè alguns la feien servir al carrer, a la feina, fins 
era llengua materna d’alguns amics, però ell sempre mirava de fer servir 
llengües majoritàries, tot i que només dominava la seva, i encara no tant 
com li agradaria. Ell hagués volgut néixer anglès, o millor nordamericà. 
L’anglès era la llengua internacional per excel·lència, amb ella et podies 
entendre arreu. A més, era la via de comunicació preferent de la ciència i de 
la tecnologia a escala planetària. Pensava que els millors escriptors, filòsofs 
i savis pertanyien a aquell àmbit lingüístic i que el món hauria de fer via a 
passar-se a l’anglofonia. Patia una anglofília aguda i es va sorprendre el dia 
que llegí les dades de la demografia lingüística mundial on s’afirmava que 
era una llengua xinesa –el mandarí– la que servia de comunicació verbal i 
escrita a més cervells humans.

Tanmateix, ell era viatjat i a tots els aeroports del món les mateixes paraules 
serveixen per orientar els passatgers voladors: “Chek-in”, “Download”, 
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“Stairs-up”, “Parking”, “Gate”, “Exit”, “W.C.”, “shock”, “show”, “timing”, 
“Meeting Point”...

Quan, per ventura, el ciutadà del món comença lentament a adquirir 
consciència de la migradesa dels seus horitzons estandaritzats, tot un univers 
comença a aparèixer darrere les seves pantalles, i pensa que, potser, els llocs 
web no són l’únic indret on pescar dades. Més enllà del coneixement virtual 
s’obre un món real molt més complex, verament subjectiu i tangible.

I es preguntà, per exemple, ¿com és que el seu vell i menystingut país féu una 
industrialització sense més ajut que la feina de la gent, i el país del costat no 
la va fer pas? I descobrí com un fuster va adaptar i millorar un invent anglès 
per filar més de pressa. Tecnologia punta del moment. I gratant encara més 
en el cos odiat de la seva terra descobrí que prop de casa seva s’havien fet 
les primeres experiències reeixides de comunicació telegràfica. O que els 
primers submarins es van immergir a les aigües del port de la seva ciutat.

Poc a poc se n’adonà que la seva llengua, abans avorrida per petita i inútil, 
gaudia de força i expressivitat en els llavis d’aquells que mai no l’havien 
declinat per tal d’adoptar la de qualsevol conqueridor. Una llengua servada 
per collades i boscúries on ell també sentia ressonar les interjeccions de 
la gent del camps, de la mar, dels tallers, i que esdevenia refilar d’ocells 
en boques femenines. Amb l’oïda ben badada més als sons que no pas als 
significats, remarcà la diferència d’accents i la intenció pronunciadora de 
certes paraules, i com en l’entonació s’endevinaven actituds i fins estats 
d’ànim.

L’Eulogi començà a distingir cada part de la massa existent. Així com tot allò 
que vola pot ser altra cosa que no només un ocell, cada país amaga un tresor 
de coneixement en llurs llengües i cultures que és impossible de catalogar i 
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fixar del tot per la gran diversitat de costums, art i tradicions que presenten, 
sempre, un procés continu de transformació i de síntesi. Així, curiosament, 
la llengua dels conqueridors imposada a la terra de l’Eulogi, sempre té, en 
la llengua de la terra, un pont etimològic vers l’arrel llatina. És a dir, que la 
primera és una derivada dialectal de segona, la vera, la indígena, la matricial.

La idea que tenim d’un ciutadà del món és la d’algú que acostuma a conèixer 
poc l’entrellat mental de la seva pròpia societat i que vol aparentar una 
multiculturalitat feta de petits retalls poc assimilats de diverses fotografies 
al llarg del planeta, però mai amb la profunditat d’un Humboldt i ni tan 
sols amb la curiositat creativa de Sinibald de Mas i Sans. El ciutadà del món 
sempre es mou en la superfície de l’existència i, en realitat, a diferència de 
l’Eulogi, mai no fa el viatge invers de la pantalla o de la tertúlia cosmopolita 
vers la realitat immediata, la seva ideologia és teixida de tòpics i de vulgaritat 
indigesta. El viatge productiu, aquell que es pot fer des d’una butaca amb un 
llibre a les mans, és un tomb pel món per als que estan disposats a escoltar, 
observar i rumiar sobre el funcionament de la naturalesa i sobre les diverses 
formes de viure l’home a la terra, sense gaire idees prèviament programades. 
Tot pot ser molt xocant, molt anecdòtic quant a les relacions de la gent, però 
si es mira bé, tot és, també, molt senzill.

Un ciutadà del món només pot visitar ciutats i aeroports, comoditat: “hotel”, 
“coca-cola”, “fast-food”. Un home de món és diferent: potser ha viatjat, ha 
viscut, coneix el comú de la naturalesa humana i sap conviure arreu amb 
respecte, perquè sap qui és i d’on prové. 
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MASET

Aquelles terres al límit de l’antic comtat havien estat guardades pels cavallers 
mig monjos, mig soldats establers per servar la frontera i per ser exemple i 
guia de l’host, entre pagesa i guerrera, que va donar vida als pobles i nissagues 
concèntriques a l’arc d’Adag. Amples horitzons de tossals i terra fèrtil l’any 
que les pluges omplen els torrents, les rieres i les basses. Però la major part 
del temps aquelles terres són sorrals, pedregars i terrossos: uns camps que 
solament ofereixen vida humanitzada a còpia de treball, constància i força.

Ell no coneixia aquells paratges del ponent llunyà, agrestes i solitaris, inundats 
de sol quan les boires hivernals lleven el seu vel grisós i opac. Era el seu amic 
qui els havia descobert durant els anys de transicions bàquiques amb què el 
país es desempallegava del record de guerres i dictadures, una transició, ben 
sovint, cap al no-res o directament vers la mort per desesperança; translació 
de la joventut fins la mort, on tot retorna i es refon, però en òrbites diferents 
a les de l’incert caminar pel món a les palpentes.

L’amic treballava el camp, n’aprenia, i li ensenyava. Ell, que treballava a 
ciutat, explicava als deixebles allò que sabia, i cercava les lliçons de l’esperit 
dels llavis del seu amic. I quan es retrobaven xerraven, bevien, menjaven, 
bevien, passejaven, xerraven, xerraven. I fins i tot, enraonaven. I bevien i 
cantaven.

La naturalesa de la seva amistat no és fàcil de copsar, potser no ho és la de cap 
relació amistosa. Per què es van fer amics? Per què no sorgeix l’afecte amistós 
amb tothom? Ell procedia dels derrotats de la darrera guerra, aquells que ara 
semblaven vencedors si es tenia en compte que la dictadura es va disfressar 
de monarquia pseudorepublicana, amb un règim d’autonomia territorial 
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pseudofederal. Potser aquí raïa el quid de la qüestió: pseudo, allò que sembla 
ser de cara enfora i no ho és stricto senso. Molt normal en un estat que es diu 
nació sense haver-ho estat mai. L’amic havia nascut en una cova penibètica, 
a la llar d’uns vencedors a qui la història semblava desautoritzar a cada avenç 
de la civilització. Fins sabien bé que la posició al món l’havien guanyada 
renegant del Déu verdader i refugiant-se sota les sotanes més impures de 
tot el món cristià. Patètics vencedors renascuts en empelts bords de totes 
les escoles de pensament, injectats en tots els partits i en tot allò que pogués 
ser font de legitimitat per a unes existències falsificades des del bressol. La 
cosmovisió inventada durant els anys dictatorials havia de ser ara recreada, 
transvestida de modernitat estupefaent, com una espècie de penitència 
col·lectiva destinada a fer oblidar, a passar pàgina, a desestimar comptes 
pendents, una falsificació que havia de afectar a tots: víctimes i botxins. 
Arrossegar la raó dels bons cap a la inconsciència opiàcia a partir de l’actitud 
nihilista d’aquell que no s’agrada a sí mateix i vol ser precedit d’altres en el 
seu descens a la tomba.

Des de l’organisme que proporcionava dades econòmiques i demogràfiques 
a l’Estat i des de la taverna de les verdes praderes irlandeses fins als camps 
llaurats i les oliveres argentades. Esporgar, cremar, ensulfatar, estendre les 
borrasses, collir, però sempre en dependència radial del petit maset que els 
acollia quan la foscor baixava el teló i els guardava del fred de la intempèrie. 
L’epicentre del seu retorn a la mare terra d’on no podien escapar ells dos, a qui 
havia afaiçonat la ciutat i les seves universitats, però que quan la confusió de 
l’existència es feia insuportable els era vital plantar els peus sobre la irregular 
superfície matricial: el punt de partida. “La terra no té nom” deia l’amic, 
“però aquesta és la meva, la que treballo i defenso” rematava ell.

Els dies no tenien res a remarcar sinó la feina pacient on allò que compta no 
és tant la quantitat d’arbres fets sinó l’especificitat de cada planta: l’antiguitat, 
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la disposició del brancam, el grau d’humitat, les possibilitats del fruit i, en 
alguna mesura, el resultat estètic de les operacions fetes a cop de xerrac i 
podall: quedaria bé l’arbre? “Si queden contents, faran més olives”, “repela 
aquí”, “no deixis tants garrots”, “arrana els llucs”, “vigila la borrassa o cauran 
totes pel marge”, “no tens força, es nota que ets de Barcelona”. Tot això i 
altres coses eren les instruccions i els comentaris que feia l’amic, professional 
en aquestes feines i moltes altres relacionades amb l’agricultura mediterrània 
entre ducados i ducados mentre s’acostava l’hora de dinar i ell procedia a 
omplir de branques seques d’olivera i ametller el cèrcol de pedra davant 
la porta del mas, i allà compareixien llonganisses, ous, fesols, cansalada, 
botifarra negra, xai, pollastre, conill o allò que convingués repassar.

Mai se’n servien de cap taula. Asseguts a les velles cadires de fusta, recolzaven 
el plat a les cuixes o se servien de la graella directament sobre una llesca de 
pa amb oli. Sense tovallons i ben sovint sense gots. L’ampolla d’invariable 
vi negre passava de la mà d’un a la mà de l’altre sense ni eixugar el broc: 
xumant o a galet. I una ampolla buida era substituïda tot seguit per la 
següent de plena. Aquells glops obrien la porta d’accés als dominis incerts 
de Dionís, on els sistemes mentals i espirituals podien conviure i consolar-
se mútuament, o col·lidir amb una violència sempre operística, impostada, 
udolant, i acabar tots dos entonant els himnes més vulgars i forassenyats, 
com dues marmanyeres cercant el favor de les estrelles i dels planetes. Perquè 
el seu àmbit natural era la nit, i badar guaitant la volta celestial puntejada 
pel petit fulgor dels astres era l’única comunió que reconeixien, i allà les 
idees de l’un i les de l’altre es reconeixien nímies i abocades a la pau. Una 
pau immensa, una intuïció de l’eternitat, on va mudar-se l’amic alguns anys 
després, des d’on li envia encara fletxes rememoradores, i li diu que no cal 
tornar, que ara té amb ell tot Beethoven, que pot debatre amb Zaratustra i 
amb tots els amics de Crist, però no ho fa perquè no li cal: tenen uns acords 
íntims que abasten el tot. I que Ahura Mazda i Ariman són solament per als 
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homes, perquè en la mort tot és llum, i fins les tenebres resplendeixen, que 
no hi ha diferència entre el blanc i el negre perquè en morir transcendim 
el món, si ens hem pogut desempallegar a temps de les cadenes del cos i si 
l’esperit ha servat, ni que sigui un bocí, de la santa innocència pueril. I, sobre 
tot, si hem sabut estimar.

“Ep, porta una altra ampolla del pessebre” ordenava l’amic, que era prim, 
tan nerviós com rigorós, amb una veu que delatava els anys al quarter del 
pare i al dels “hermanos” de Cambrils. Una veu que sufocava per un instant 
enormes ferides d’un esperit aguantat amb penes i treballs pel posat estoic.

El maset el formaven quatre parets de pedra i una teulada de ceràmica 
romana. A dins, un parell de cavitats dins els murs gruixuts, com dues 
capelletes, servien de lleixes, un pilar de base quadrada apuntalava el sostre 
i una menjadora havia servit als rucs i a les someres en temps anteriors als 
motors i la benzina. Els animals eren els encarregats de la feina feixuga de 
tracció per a l’arada i com a mitjans de transport de fruits i estris carregats a 
les alforges.

Deixaven encès dins del mas un llum de butà quan es ponia el sol per 
quan calia cercar avituallament, eines, o simplement per contemplar el 
rectangle de la porta de pedra delimitat per les dues parets i l’arquitrau. A 
fora, contemplaven embadalits, amb el ressò de les seves paraules dins del 
cap, el quadre dels camps il·luminats per la lluna. Endreçades a l’esquerra, 
reposaven a terra més de trenta ampolles buides, empolsinades, testimonis 
ara silents de moltes nits de filosofia i de no pocs drames psicològics que 
l’esperit desferma, perquè tots tenim ferides que mai no s’han guarit del 
tot, i ens pensem que podem cauteritzar-les amb l’alcohol. I no. Solament 
s’esperonen amb una coïssor intensa que les fa més vives i punyents. Hi ha 
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ferides que no són sinó testimonis d’amputacions. Però un cop separats els 
membres, tot record és endebades, és recórrernal fantasma d’allò que va ser 
i ja no és sinó en la seva imatge mental. Cal seguir vivint amb la resta del cos 
que ens queda, sense l’amor del germà, sense poder viure a la pàtria perduda.

L’amic, quin un! Una esponja de cultura, un borinot que libava a les millors 
flors, un poeta, un amant de la música celestial, un gust més aristocràtic que 
burgès, autor de mitja dotzena de llibres escrits amb un cor que amagava 
gairebé sempre, que no van tenir més rellevància perquè ell no els hi donava. 
Tot i que de vegades es dolia perquè, en realitat, volia. Hagués volgut ocupar 
una trona en el seu país d’adopció, que amava, però subestimava, com la 
guineu i el raïm de la parra a la faula d’Isop.

S’embrancà en alguns plets quan es considerà enganyat o menystingut, i 
buscava treure’n un profit econòmic. Els estudiava ell abans i indicava als 
advocats la forma d’afrontar-los. Els guanyà tots excepte un. Va fer un fill 
però la sogra el va foragitar per la seva vocació de rodamón. Massa Thoreau, 
excessivament nietzscheà, amant de Jünger i de Gil Albert, prou anarquista 
per sentir-se català, però massa espanyol per aprovar el catalanisme que, 
molt poc abans de la seva mort, encararia el camí del sobiranisme. Era de 
borratxera clarivident i mai escandalosa, en això semblava més basc que 
granadí. Sempre considerà que els funcionaris i els professors de dedicació 
exclusiva vivien en una via morta.

Ajaçats a la palla del maset, entre els corcs de les bigues i els ratolins de 
terra, que els fregaven la cara amb els seus cossets peluts mentre dormien, 
continuaven les converses a l’entorn dels càtars, dels visigots, del vells perses, 
de la violència política i de la cibernètica que estava transformant a gran 
velocitat l’home modern amb unes pautes inapel·lables sobre l’evolució 
humana amb les quals s’estava superant el romanticisme de l’home particular 
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i la feminització d’un occident que podia descarrilar per aquesta causa 
(opinava ell, no pas l’amic, disposat a acceptar qualsevol nou ordre i els seus 
moderníssims uniformes, així com els grans trasbalsos morals inherents). 
L’amic detestava especialment la irrupció femenina en els ponts de 
comandament, no podia sofrir aquest corrent tan manifest dins les societats 
més avançades d’occident, que imposava uns models culturals i biològics 
lluny del seu ideal de tipus humà, sinó unes figures deformades i estrafetes 
per al consum de la plebs massificada: “massa estrògens, massa mamelles!” 
es queixava, deixant traslluir que el seu arquetip passat i futur era masculí. 
Segurament la seva exacerbació era deguda a experiències vitals doloroses en 
relació al sexe de Venus. Amagava, però, un tresor de sentiments covats de 
ben jove, però comprimits entre el món de la milícia i un cristianisme malalt, 
demoníac, imposat sota el nom de nacionalcatolicisme. La seva pàtria i la 
seva església –com la seva casa– esdevingueren ruïnoses prematurament.

Llevant-se la samarreta abans d’entrar al sac de dormir, damunt la palla, ell 
digué a l’amic, fent broma: “T’agrado perquè en mi albires el cibernàntropus”. 
“Tu?”, respongué l’amic amb gravetat. “No. Tu ets el gran tossinàntropus”.

A J. Francesc Fernàndez Maestra (1956-2011) 
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CULTURA

Si entre les persones particular sempre hi ha qui vol manar i altres que els 
deixen fer, potser perquè no hi ha més remei, potser per fer possible la vida 
en comú, també entre els pobles n’hi ha que se senten destinats a dominar, 
i ho fan tant si com si no entre sobre altres que no es poden defensar, o no 
ho fan prou.

Avui dia, en l’època dels telèfons mòbils, dels cotxes elèctrics i d’invasions 
ciclistes de camins i corriols durant els caps de setmana, les colonitzacions 
culturals es produeixen mitjançant la televisió, el turisme i internet. 
El principal vector de penetració ja no és solament l’ús de les llengües 
majoritàries, sinó les imatges, la música i l’actitud quotidiana, amb el 
receptor convertit en espectador, instal·lat en la inactivitat receptora i amb 
el nas permanentment a tocar de la pantalla. L’escola té poc a fer, els llibres i 
la premsa tenen poc a fer en el guinyol permanent dels missatge subliminals 
i la reiteració de facècies audiovisuals a través de milions de dispositius. La 
majoria absoluta de la població veu el seu horitzó determinat per les polzades 
del plasma i de les pantalles tàctils, i es comença a percebre l’encongiment de 
la capacitat verbal i de desenvolupar discursos que no siguin enllaunats en 
poques frases i poques imatges, i no solament per part dels clients més joves 
de les operadores telefòniques, sinó d’aquells que temps enrere havien tingut 
una formació humana més àmplia a casa i a l’escola. La capacitat d’expressió 
s’abreuja, es codifica i es simplifica per poder-la encabir en càpsules d’sms, 
twitter o whatsapps. Missatge senzill, instruccions fàcils, sentiments 
estandaritzats, en forma d’emoticons, comunicació oligofrènica que triomfa 
i es fa viral per a major glòria d’un demos condemnat per sempre més a ser 
ell mateix i no res de diferent perquè, un cop assolit el nivell de treball i de 
consum burgès no té cap intenció de a la desbarbarització de llurs costums 
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ni aspira a més coneixement que el d’assegurar-se un salari, de pujar a una 
nau, evitant els inconvenients d’haver de governar el seu propi vaixell entre 
les aigües tèrboles de la realitat econòmica i social.

El demos, el poble afalagat i aviciat fins a la nàusea per part dels representants 
de la dreta i de l’esquerra –d’ençà la gran ensulsiada que significà la segona 
guerra mundial per al món occidental–, no supera l’horitzó de les seves 
necessitats materials. És evident que hi ha excepcions en aquesta orgia adiposa 
en què s’ha convertit bona part del poble operari dels països rics, però aquests 
contrapunts d’esforç i d’enlairament intel·lectual i de l’esperit no deixen de 
contrastar amb la immensa majoria de materialistes monològics, per a qui la 
transcendència acaba amb la transferència bancària del salari i el seu destí: 
una gran superfície comercial. I consti que tots som demos, tots venim de 
pagesos en un moment o altre, d’espigolaires, que les especialitzacions venen 
amb les necessitats de defensa, amb la vida urbana i cortesana, que en origen 
tots naixem amb capacitats similars i que fins la genealogia dels monarques 
no és exempta d’adulteri i a la il·legitimitat: el destí ve molt condicionat per 
allò que els altres fan de nosaltres. Els arbres familiars inclouen moltes falses 
descendències, sobre tot les branques paternes.

L’home ha sintetitzat de nou, amb la informàtica, un instrument que 
refà el cordó umbilical amb el seu món, aquesta vegada el connecta més 
que mai amb sí mateix. Rep dels altres contínuament missatges que li 
recorden que és i que existeix, retrats codificats en imatges i frases curtes: 
“ets algú i t’estimem, tens entitat i valor”. Altres mitjans de dir coses han 
marcat la nostra comunicació contemporània, però són unidireccionals: de 
l’emissor al receptor sense que comptés el retorn, o únicament a efectes de 
quantificació demoscòpica d’audiència, de tirada, de recepció passiva. Avui 
podem ser, ni que sigui afectant uns grups concrets formats dins les xarxes 
socials, receptors de missatges i ejectors d’allò que ens passa pel cap o de 
productes d’elaboració pròpia.
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Malgrat això, la major part del tràfec privat d’internet el formen missatges 
elaborats i embalats que corren, idèntics i sense cap intervenció pròpia, d’un 
lloc a l’altre, com anuncis de propaganda, d’ideologització feble o acudits 
en referència a un moment social concret o a personatges populars o que 
es vol promocionar. Així, com en qualsevol altre procés de comunicació, el 
paper del demos apareix com purament intermediari i s’utilitza molt poc la 
creativitat pròpia del subjecte passiu.

La gent coma a clientela i no reservori de pensament i d’acció, però que 
mira de fugir de la psicosi i de la solitud consultant de forma frenètica i 
compulsiva l’arribada de nous missatges electrònics per fugir transitòriament 
de la buidor que causa, ben sovint, la disposició de temps lliure, quan l’home 
antic es dedicava a les seves pròpies cabòries i era salvat de la desesperació 
per la immensa i invisible cobertura celestial, aquella que tot ho empara, que 
tot ho entén, que tot ho perdona i que té cura de nosaltres. El gran mantell 
de l’esperit per on avui transiten les ones radioelècriques que connecten 
els nostres aparells i sense les quals ja ens resultaria difícil de poder viure. 
Cobertura i bateria per no quedar-nos sense veu, per tal que ens senti 
l’univers i que el món ens vingui a salvar de la nostra solitud i ignorància. 
Com devia ser la vida sense telèfons mòbils?

Un dia l’home també desconeixia la fletxa, l’arc, l’espasa i la roda. I fins 
desconeixia el foc. I domesticà cavalls i es protegí amb armadures i aprengué 
a codificar les seves veritats a través de l’escriptura, i les tribus esdevingueren 
nacions, i algunes nacions, imperis. Ells llibres i les biblioteques aplegaren 
coneixements, els organitzaren i els divulgaren, però mai com avui, a través 
de la codificació binària i el llenguatge màquina. Podem abastar el món 
per escampar paraules, imatges i sons pitjant una tecla. Però, tot i que la 
possibilitat d’emissió és general i que tothom hi pot participar, l’ús de la 
xarxa no sembla afavorir les actituds que ens hagin de fer més bons i més 
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savis. Ans al contrari, l’usuari mitjà, perdut en un mar de continguts no 
sempre certificats ni qualificats, ni ben organitzats, acaba per constituir un 
subjecte inert, amorf, amb uns complements culturals subescolars de nivell 
mitjà-baix, i té una sensació de falsa globalitat internàutica, que no en té 
res d’internacional i sí de conglomerat insubstancial fet d’un occidentalisme 
barroer més propi de cultures agonitzants sota el pes de la mediocritat 
estandaritzada.

Tots sabem que una conversa telefònica no és pas la millor manera 
d’expressar raons ni afectes, tan sols serveix per intercanviar informacions i 
donar senyals de vida. S’expressa molt més coneixement i sentiments entre 
dos pagesos illetrats que parlen cara a cara, a peu dret sobre l’era, que no pas 
en un diàleg merament sonor, inalàmbric. Quan tot tendeix al mugir boví, 
com el de les vaques que anuncien llur posició a la resta del ramat, la vida es 
redueix al pasturatge nodridor i prou, no es processa allò que es viu, no es 
rumia, tot queda en la pura existència, en formar part de l’ordre regular i no
cercar cap alteració, cap millora, perquè s’ha arribat a un punt de civilització 
on les úniques novetats que hom espera són les darreres funcions i aplicacions 
dels dispositius radiotelefònics.

Ja es diagnosticava el mal d’hiperconectivitat per l’abús de la tecnologia, 
que portava en sí un descens de l’activitat anímica i espiritual: Déu mai 
no es trobava a l’altra banda de l’aparell, sinó dins les cambres que ja no es 
freqüentava. Es va formar l’Associació dels Immòbils per estudiar i aplicar 
formes antigues de viure. Es consultava els ancians dels pobles, aquells que, 
de petits, van veure estendre els fils telegràfics a través de les xicres, els pals 
i la vora de les carreteres. Aquells vells que encara cridaven quan parlaven 
per telèfon, que en sentien els brams des del poble del costat més clarament 
que no pas els interlocutors a l’altre punta del fil de coure. Marededéu, 
com podia ser que els sentissin des de tan lluny? Coses del dimoni! Calia 
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impulsar la veu amb força, doncs. I no cal dir res de la televisió: qui posava 
dins la capsa aquells homes petits?

I cercant, cercant, van trobar un munt de paraules en desús, molt més precises 
a l’hora d’anomenar les coses, els fets i els pensaments. Coses concretes i 
no pas reduccions vulgaritzants amb aspiracions globals. S’adonaren que 
fins els gestos i el cor d’aquella gent eren una riquesa gairebé perduda. 
Recuperaven els llibres: quin goig, quina gamma espiritual, quines sèries 
tan bones es podien fer, gravades amb el mòbil i penjades al tube! Traginant 
a la vida dels vells homes van reconèixer, sense més cercador que el seu cor, 
una cultura autènticament aristocràtica: la de sempre, la del poble –la del 
demos–, la dels millors. Només calia batre i separar-ne la palla. 
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PEONS

El nét d’en Lleó anava a peu. Més tard canvià el sistema de locomoció per 
les dues rodes, que és com anar a peu però fent més via travessant el paisatge 
amb el cos. Lleó havia retornat uns segles més tard a la terra dels seus besavis. 
Tota esperança de prosperitat en aquelles planúries aragoneses s’havia 
esvaït, va quedar en no-res. Res podia esperar una millora, ni l’estómac ni el 
cervell. I se n’anà a Barcelona, on aparentment es feia de tot i de tot sobrava, 
seguint les petjades de milers de paisans seus, sense mirar enrere, amb la 
determinació de l’emigrant. Canvià matxos i someres pels tramvies, i l’arada 
per un munt de sacs que anaven desfilant per les seves espatlles de vaixell en 
vaixell, d’un moll a l’altre. Feina feixuga, però allà conegué l’ànima salada 
de la gent costanera, alegre i revoltada, la companyonia, el jo et dono i ja 
m’ho tornaràs i, sobre tot, els xerraires de la idea, uns més poètics, altres 
més abrandats i apocalíptics; uns tocats de franciscanisme, defensors de 
reformes i caritats, i uns altres que ja s’hi veien esculpits en pedra quan les 
seves revolucions triomfessin.

I entre comunistes de diverses menes ell alimentava la família amb els 
quatre quartos del jornal del port i l’escreix de la fruita, la verdura o el peix 
que li donaven al Born després d’ajudar a desplegar o recollir les parades 
del mercat, segons com hagués anat el dia. Per a en Lleó no hi havia més 
revolució que la feina de cada dia, ni més esperança que la de veure créixer 
els seus fills, i que no s’haguessin de guanyar el pa amb tanta duresa, cosa que 
aconseguí relativament.

El fill d’en Lleó també era vianant, caminador de la ciutat, aixafaesperdenyes. 
L’únic contratemps de la seva infància van ser aquells bombardejos sobre el 
seu cap en el temps de la guerra, i el final de tota esperança de justícia i llibertat 
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quan aquesta va acabar. Unes quantes amenaces i alguna agressió per part 
dels vencedors va posar-lo sobre les coordenades correctes del que seria la 
seva vida: fer bondat –o aparentar-ho– i contribuir al perjudici general del 
sistema sense aixecar sospites. Li agradaven els tallers i les fàbriques, d’allà 
sortia tot, infinitat d’objectes ben pensats que feien la vida més còmoda, més 
bonica, més feliç. I treballà de peó durant bona part de la seva joventut fins 
que, aconsellat per en Lleó, el seu pare, es decidí a prendre classes nocturnes 
de mecànica a l’Escola del Treball del carrer Urgell fins obtenir el diploma 
acreditatiu. Després va ser per compte seu que va ampliar coneixements en 
el ram de la maquinària industrial. No li va costar gens esdevenir encarregat 
dels adobadors dels ginys d’una fàbrica mitjana dels afores de la ciutat, quan 
tot s’ajustava, encara, a mà a base de torn i fresadora.

Però el fill d’en Lleó duia clavada la metralla dels bombardejos del 38 i les 
agressions rebudes per ell i pel seu pare de mans dels falangistes, fatxendes 
impunes dedicats a trencar qualsevol resistència a una tirania que s’imposà 
amb dificultats arran de la guerra. Havien derrotat els homes, ara calia 
anorrear-los espiritualment. L’odi es converteix fàcilment en mal, i quan 
l’ànima és incapaç d’allotjar-lo, s’escampa pel cos i es fa malaltia. Així, el 
dolor acabà per vèncer aquell home bo, que no tenia prou fonda la memòria 
com per amagar el mal vist, el mal rebut, i acabà fonent-se amb la terra tot 
deixant tres criatures orfes, que havien estat la seva millor contribució al 
món: els néts d’en Lleó.

Mentrestant, un país amputat i tetraplègic s’arrossegava pel món entre 
“Soberano es cosa de hombres”, “Fundador”, “El Águila siempre igual” i anar 
engolint per oblidar les massacres de tots els camps de la bota escampats per 
una pell de brau a qui els nous herois, els americans, deixaven en mans dels 
terroristes que havien acabat amb la democràcia republicana. I els derrotats 
encara van tenir valor per fabricar una nova generació de peons: els néts 
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de l’avi Lleó. Uns híbrids condemnats a la subalternitat, perquè l’herència 
del terror la van administrar els brots dels terroristes vencedors, que van 
bescanviar el dret de conquesta pel dret constitucional. Mentre els néts d’en 
Lleó no sabien ben bé si eren gat o gos, si eren d’aquest país amagat sota les 
muntanyes o d’aquell que s’imposava triomfant a l’escola, a la ràdio i a la 
televisió. De vegades fins semblava venerable aquell avi panxudet i calb que 
havia liderat l’operació terrorista més gran que mai havia vist aquella part del 
món. El nét anhelava justícia, en créixer, es veien, però, segrestat per velles/
noves doctrines de remissió total a través de la promesa de noves dictadures 
equitatives: les seves dictadures, les dels peons, dirigides, ai làs! pels fills dels 
antics terroristes camuflats de peons, amb promeses democràtiques.

El nét d’en Lleó va tenir prou infància. Jocs solitaris on la imaginació no 
tenia més límits que ella mateixa, i també en companyia de germanes i 
de companys del carrer. Aleshores el carrer era el món, el futbol el joc i la 
lluita l’escalafó. Però aquella ciutat era tan sols el resum del món modern. 
Això ho va descobrir quan les estades a pagès es van fer regulars. Allà 
descobrí un país, el seu país, i se’n sentí part. Un àmbit de veus, d’olors i 
de sensacions escamotejat per l’escola, la televisió, els papers i les converses 
amb gent tan ignorant com ell d’aquella realitat paral·lela i absent. La ciutat 
és imprescindible per a la civilització, és ben sabut, però l’esperit d’un poble 
rau, sobre tot, a les viles, els pobles i els llogarrets, a les formes de conrear 
la terra, de cridar el bestiar, en la parla, els valors i les creences. Això no es 
podia copsar en una ciutat cada cop més híbrida i perduda com a capital del 
seu país. Poder copsar aquest contrast dóna una visió molt diferent sobre 
l’ésser en general, i sobre la persona, sobre la seva essència i el sentit de la vida 
de cadascú. Aquesta va ser la lluita del nét d’en Lleó: els terroristes no volen 
que siguem d’aquí, doncs ho serem a còpia d’una i mil renaixences.
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Ell havia pensat així, intuïtivament, des que tingué us de raó: ho veia molt 
clar entre roures i entre faigs, a les eres, a les corts de porcs i vaques, comprant 
la llet amb la mesura del marmitó, però era difícil mantenir-ho a l’hàbitat 
diglòssic de la gran ciutat i ho acabà perdent de vista en els anys crítics que 
van de l’adolescència fins a l’edat adulta. El seu país havia estat massa temps 
esbatanat. Fins els pagesos gaudien, riallers, mostrant al foraster les quatre 
frases que coneixien de la seva parla, moltes d’elles apreses si us plau per força 
durant el servei militar, o elles quan servien les senyores i senyoretes que 
venien a estiuejar. L’híbrid inoculat feia morir la part indígena, identificada 
amb la llengua dels illetrats, dels subalterns, dels peons del camp i de les 
petits tallers rurals. El camí de substitució durant els anys de dictadura era 
triomfant per als terroristes i els seus fills, disposats a desarrelar la manera de 
parlar, de pensar i de viure. Els era genèticament consubstancial. Hi havia 
una guerra de cultures i mentalitats que es volia guanyar després d’haver 
imposat el terror anys abans amb el permís del món teòricament civilitzat.

Al bell mig, amb dues llengües i dos tarannàs, el nét d’en Lleó cercava en un 
i altre món els punts de trobada en els llibres, a les aules, a la música, en la 
conversa amb els amics d’un i altre món. I s’esquinçà, perquè la lluita interna 
no li proporcionava bellesa ni amor. Però no abastava en els termes mitjos 
raó ni futur. Nogensmenys, una àliga bicèfala. Era com voler barrejar aigua 
i oli. Dels avantpassats rebia la noblesa indígena; del present, solament 
incomprensió i el sord ofec d’un país que volia ser ric, però que deixava de 
ser ell. Havia esdevingut un bon treballador, sempre excèntric dels nuclis de 
poder, escèptic i llibertari, un estudiant molt irregular, un bon peó i prou.

Esdevingué, doncs, un pardal de dos caps i dos piulars que sovint es 
contradeien dins del seu cap: “hacia aquí, cap allà, haz esto, no ho facis que 
no està bé, bebe y olvídalo, no beguis i segueix recordant...”. Maldava per 
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conèixer el seu autèntic ésser entre dos models en què un significava la mort 
de l’altre. I decidí que potser la naturalesa ens pot fer de tot arreu, però ens 
fa concrets, d’un lloc, d’una gent, d’una parla, o d’uns pocs durant la vida, 
però mai ningú és de tots els llocs i de tots els sons. Aquest és l’engany dels 
uniformitzadors, que imposen les seves maneres d’entendre el món per 
facilitar la submissió d’uns pobles poderosos sobre altres menys potents. O, 
al menys, ho intenten amb els seus sistemes imperials, globals i cosmopolites.

Estudià de tot més per voluntat de no ser ruc que no pas per gust. Perquè 
si el coneixement és un plaer sublim en sí, l’aprenentatge sovint esdevé un 
martiri exercit per docents automàtics, funcionarials. No li agradava llegir 
perquè no hi trobava més plaer en la lectura que el coneixement, noves 
formes d’entendre la realitat, l’impossible recerca de la veritat. Llegir per 
passar el temps? molt millor anar a passejar o divertir-se amb els amics fent 
bromes: la gent es passava massa temps engolint informació i molt poc dient 
la seva. Però a casa dels peons res no és fàcil: les estretors econòmiques i el 
cansament dels pares no són el millor entorn per a l’amor i l’harmonia que 
precisa l’educació d’infants i adolescents. L’educació, essencialment, és feta 
d’afecte, i després d’habilitats. Des de ben jove sabé guanyar-se els mitjans 
per a les seves petites necessitats i fins ajudar simbòlicament la seva mare –
vídua i operària en una fàbrica– amb una part dels seus guanys.

El punt d’inflexió de la seva vida fou el servei militar, al qual marxà estudiant 
i esportista i del qual retornà havent perdut un any d’estudis, sabent utilitzar 
les armes d’infanteria i amb els costums del tabac i l’alcohol. En retornar, 
va fer un viatge ràpid d’inspecció a París, que li va semblar gairebé com una 
mena de Barcelona: cotxes, cases –massa i tot– i alguns monuments. Ah! i 
unes molt envejables col·leccions de pintura. Però no gaire del romànic, estil 
que a ell l’emocionava.
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Després decidí llevar-se la vida perquè tot era costerut, cantellut, estúpid 
i sense cap mena d’esperança. La renovació general havia quedat aturada 
en una mera actualització d’allò de sempre. Però es podia desbarrar de 
política tant com es volgués mentre no es passés a la pràctica. Els professors 
de la facultat, cofois o emprenyats en funció de la seva situació laboral, 
explicaven sempre la mateixa lliçó: aquí o allà, abans o després, rics i pobres 
s’esbudellaven compulsivament, sense fi, propiciant, durant els descansos, 
noves maneres de tiranies governamentals més o menys dissimulades. 
I alguns fins els empenyien a les barricades per fer la lluita final... cap a la 
comissaria o cap a l’hospital. Però ells mai no hi eren: es veu que ja havien 
fet –tots– el seu servei revolucionari seixanta-vuitenc. Segurament no més 
enllà de Boccaccio amb un wisquet a la mà. Nous dissenys de barraques i 
de barris per a peons; noves maneres de pintar gargots que compraven 
gent de diners tant o més desmarxada amant de l’arquetip de pobre-obrer-
adoctrinable; noves explicacions d’un món sempre idèntic per enredar i 
entretenir desvagats destinats a la formació de l’esperit de classe... mitjana. 
Allò era la cultura?Allò era la vida? I a sobre sense més afecte que unes 
molles de sexe eventual, insincer i sense cap mena de transcendència, sense 
amor. El darrer peó de la nissaga va decidir fondre’s: calia sintetitzar.

Però fou expulsat cap a les vores fosques dels contorns d’aquella llum 
suprema que li suggeria el somni de la mort. Fou ejectat novament a la vida: 
vaja, una pròrroga. I sabent perfectament que la penitència seria per a tota 
la vida, procurà per sempre més no exigir tant a l’injust món dels homes 
i donar, per si hi havia retorn, tot allò que podia servir per ser feliç. Una 
recerca específica gens senzilla, perquè cadascú guarda dins seu la connexió 
íntima amb sí, amb el altres i amb l’univers que tot ho enclou. I en aquesta 
ciència no hi ha cervells avançats, tothom és igual, hi mana el cor, tant el del 
mestre com el del peó. 
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SEXE

La vida és un misteri. No en sabem el perquè ni el sentit. Els analítics 
diuen que tot ve d’un brou matricial on xipollejaven àtoms diversos, i que 
la seva combinació a través de les òrbites electròniques van donar com 
a resultat uns corpuscles que tendien a la rèplica en noves edicions de sí 
mateixos indefinidament, però també, passats els moments de plenitud, a la 
decadència com individus, a la disgregació de la forma, a la transformació 
en altres coses que ja no eren aquells cossos. I, per tant, a la mort... si és que 
hi ha mort mentre continuï havent material aprofitable.

De l’aiguamoll nadiu van sorgir experiències boquímiques en grans 
quantitats a causa d’unes condicions favorables que ajudarien a prosperar 
unes o altres en funció del nodriment: de la capacitat d’obtenir per poder 
seguir sent en elles i en les seves nissagues. I així unes menjaven aire oxigenat, 
d’altres diferents còctels de carboni i totes tenien la dèria comuna de repetir-
se, de voler perpetuar-se en nous brots genitals, de fer de les seves existències 
cadenes perpètues dins d’un cicle en què cada individu existia amb el sentit 
de baula i no tant de particularitat en sí. Perquè poc era allò que aportava 
durant el seu pas pel món, sinó una plataforma en direcció al futur per a les 
pròximes legions de nous individus idèntics que també tindrien una certa 
consciència pròpia. La vida, doncs, era això: el sentiment singular d’una 
existència comuna.

La cadena de la vida quedà estroncada en un camp de Muret quan el comites 
barcinonensis fou descavalcat i mort per la canalla enemiga, fora de l’abast 
defensiu de la seva host, dels seus cavallers. Alguns dies el sol surt per 
ponent i les aigües salades remunten rius, rierols, torrents i fins xaragalls. 
S’estronca la història mundial, els lladres s’apoderen d’Amèrica i Fleming 
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no contribueix a l’explosió demogràfica. Hi ha dies que el mal desperta i 
embruta la puresa assolida tot just el dia anterior. I el fill mata el pare, els 
robots interconnectats desfilen per les ciutats i dos assassins s’aparellen 
seguint la pestilència bombollejant del toll original.

El sexe és només la pulsió de l’ajuntament carnal, l’exercici corporal que 
reporta satisfacció, el premi efímer que atorga la naturalesa per assegurar-
se la reiteració, la repetició d’uns instants individuals dins la cadena de la 
vida. El sexe, tan automàtic en els animals que s’autocopien, és un element 
essencial dins tota cultura humana: gran part dels processos culturals s’hi 
refereixen. De forma menys explícita els més refinats.

La vida que basa la seva prossecució en la unió d’individus aportadors de la 
meitat indispensable per crear un nou ésser respon, potser, a la necessitat 
de garantir la diversitat genètica de cara a la supervivència de l’espècie quan 
les circumstàncies externes són amenaçadores. O per aportar al fruit comú 
les característiques apreciables de cara a la prosperitat col·lectiva. Així, la 
selecció que fan entre ells els individus abans de l’aparellament poden tenir 
inconscientment aquests factors selectius. El sexe pot actuar com un selector 
puntual, però també d’error si l’entorn varia o si els valors dels individus 
han estat fingits, i així l’astúcia pot esdevenir el principal factor a l’hora de 
transmetre les matrius genètiques a la generació següent. Com en el cas de 
l’òvul i l’espermatozoide, no és la millor combinació la que reeixeix, sinó la 
que es pot donar en aquell lloc i temps, la real. La naturalesa no projecta, 
sinó que combina i prova en funció del fet possible.

Però el sexe humanitzat, civilitzat, no sempre té en compte la morfogènesi 
dels hipotètics fills arribats d’una acoblament entre home i dona. El criteri 
no és sempre instintiu, regit pel desig físic i prou. Els fills concebuts entre 
gent “avançada i conscient” tenen en compte altres criteris més poderosos 
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com l’entorn cultural, l’enamorament o la conveniència centrada en el 
benestar i l’economia. I això pot acabar restant força demogràfica a societats 
on tot passa per damunt el fruit del sexe –els fills– però que, paradoxalment, 
són percebudes com a règims de plaer i benestar.

El desig és la forma més natural, animal i humana d’establir relacions sexuals 
entre els humans. Un desig que pot ser efecte dels processos biològics 
propis, de la presencia d’hormones catalitzadores de la pulsió genital, però 
també de l’estimulació psicològica, esperonada per situacions plaents, de la 
imaginació o fins de l’acció inconscient, onírica, involuntària. En aquests 
casos, quan el desig sexual esdevé irrefrenable, compulsiu, es converteix 
en una actitud aberrant que pot refrenar la receptivitat d’altres persones i 
esdevenir patològica. En la majoria d’humans, el sexe, l’instint, ha d’arribar 
embolcallat de representació, d’erotisme, de cultura. En l’home, la sexualitat 
pot arribar a estar totalment dissociada i fins contraposada a la seva funció 
bàsica reproductora, animalesca: el plaer queda inhibit si hi ha “perill” de 
fecundació!

El sexe i l’amor

Si bé l’afecte a les coses i als altres éssers sembla ser un element general a 
l’ànima humana en totes les cultures, i sabem fins i tot que ho és en altres 
mamífers, el sexe no té per què considerar-se sempre com a fruit de l’amor. 
L’establiment de relacions estables en el temps s’ha degut més a altres tipus 
de conveniència com la formació d’un patrimoni familiar. “Patrimoni” és 
allò que ha aconseguit el pare, que administra en les societats patriarcals, 
i que transmetrà a la seva descendència fruit del “matrimoni” legítim amb 
una dona que esdevindrà la mare de la prole. L’interès per l’himeneu també 
pot tenir un origen polític en les monarquies, per establir llaços diplomàtics 
estables o per incorporar i fondre diversos territoris o nacions. Entre els 
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burgesos acostuma a ser, el matrimoni, la manera d’ascendir en l’estatus 
social, sobre tot si s’entronca amb l’aristocràcia –nova o antiga– o per superar 
un estat de celibat que ja no es desitja quan es pensa en deixar descendència. 
També hi ha qui adopta l’estat matrimonial per deslliurar-se dignament de 
la dependència paterna quan comença a resultar un espai incòmode o hostil.

En tots aquests casos s’hi pot barrejar, com a justificació, un estat 
d’enamorament més o menys ferm, més o menys intens. Però és característica 
de l’amor humà, precisament, la seva volubilitat i vulnerabilitat quan els 
sentiments de totes dues persones no han passat per les proves del món, les 
seves temptacions i les seves misèries. Quan l’amor competeix amb l’interès 
material, fins i tot amb les urgències sexuals dels amants, aquest nexe sublim 
de l’esperit pot arribar a desaparèixer per la força de les passions, de la 
impaciència de l’ànim o, simplement, deixat de banda per altres preferències.

El racionalisme, d’entrada o paulatinament, aboca el sexe a alguna mena de 
prostitució. I fins si hom analitza i esquartera el procés de tota relació sexual, 
podria concloure que hi ha sempre un intercanvi regulat per l’oferta i la 
demanda, in situ o a crèdit. També es pot observar en altres espècies i entre 
individus animals i vegetals per simbiosi, com passa entre flors i insectes en 
la pol·linització. Cal entendre el sexe com un intercanvi, un comerç amb 
beneficis immediats –el plaer de cada actor– del qual se’n lucra la pròpia 
espècie, les generacions futures i el moviment de la vida en general.

L’amor, a un altre nivell, sacralitza l’acte sexual situant-lo com una feliç 
conseqüència. Fonamentat en l’existència física, i desenvolupat en funció 
d’aquesta, l’amor és la cobertura metafísica dels cossos, aquella que els acosta 
i els uneix encara més quan la satisfacció dels instints ha retornat l’equilibri 
hormonal als nivells habituals i ja no es desitja copular.
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Potser l’amor per una persona en concret sigui degut en gran manera a 
voler assegurar la repetició de l’acte plaent en un futur tan proper com sigui 
possible, però el cert és que l’amor entre les persones pot enlairar-se per 
sobre del sexe en certes circumstàncies, i seguir sent tan intens i perdurable 
com quan l’amor pot recórrer a la unió genital.

L’amor és intangible, en canvi el sexe és ben evident. Aquest pot deixar rastre 
en el cos i en la memòria, en canvi l’amor obra els seus efectes en l’ànima         
–les impressions– i en l’esperit –la capacitat d’estimar–. Així, l’absència de 
sexe en companyia pot ser compensada amb el sexe en solitari, cosa que 
restableix l’equilibri en el sistema corporal. En canvi l’absència d’amor pot 
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produir una buidor angoixant que condueix vers la depressió si l’individu 
no és capaç d’omplir el desamor i la solitud d’esperit amb persones, activitats 
o creences que li facin compartir el temps de la seva vida. La confiança 
en un ésser superior, creador, designador inescrutable del destí del món 
i de les criatures ha estat, en totes les cultures humanes, un remei al buit 
existencial de l’home conscient. Sexe i amor, ambdues funcions, la carnal i la 
transcendent, no tenen per què ser excloents entre elles: l’una pot potenciar 
l’altra si s’harmonitzen amb sinceritat plena. El sexe és instintiu, però l’amor 
pot precisar d’un aprenentatge que la vida va mostrant en contrast amb el 
desamor i la guerra, màxima antítesi de l’afecte i de la pròrroga de vida que 
significa, de vegades, el sexe. 
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MANICOMI

La tranquil·litat era total davant del finestral que abocava el pensament 
sobre la gran ciutat i la seva costa. La mirada veia tallat l’horitzó entre el mar 
i el cel. Recordava vagament, entre les escletxes obertes a les parets alçades 
dels calmants, com explicava a aquells policies forasters que ja tenia previst 
i projectat degollar el seu rei, o encara millor, que el faria volar pels aires 
juntament amb els ministres del seu govern. El van conduir a una cel·la de la 
comissaria per colpejar-lo una estona: “déjalo ya, me parece que está loco”. I 
ho van deixar estar amb la condició que no els seguís insultant. L’endemà, el 
jutge va ordenar el seu ingrés per recomanació del metge, que també havia 
rigut dissimuladament amb alguns dels seus acudits tragicocòmics. No volia, 
però, que el posessin al costat d’aquells simis uniformats que l’havien escalfat 
per la nit. Es protegí de les seves mirades ermes de coneixement darrere una 
parella de mossos que l’havia de custodiar fins a entrar triomfalment al 
manicomi local.

Es veu que s’havia passat tota la nit deambulant i fora de sí després d’aquell 
dia en què els morts vivents honoraven la seva raça avariada i una bandera 
sota la qual s’havien comès carnatges esfereïdors que després ningú no 
voldria recordar: uns, perquè els havien realitzat, i els altres per no destorbar 
la seva preeminència conjuntural avalada per majoria absoluta. Cap d’ells, 
assassins i còmplices, no hi tenien res a guanyar fent cap desgreuge. Però a 
ell, tanta electricitat acumulada va acabar per produir-li un curtcircuit entre 
les dendrites de les neurones que regulen el flux de seny disponible.

Ell ja no aguantava més la paròdia de la reconciliació sense justícia, la traïció 
a la història per al restabliment d’una democràcia falsa i forçada. Tot era 
relatiu, reinterpretable, reescrivible, tumefacte. I no el consolaven els petits 
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refugis on s’assajava la dignitat i l’amistat entre ampolles i cendrers plens. Va 
petar. Quan arribà el matí, vuit homes van forçar-lo a emprovar-se aquell 
vestit que després de posat un no es pot ni gratar el nas. El deixaren estirat a 
la llitera lligat per tot arreu –vuit–, van injectar-li alguna mena de calmant 
mentre repetia la mateixa lletania fins que s’adormí: “fills de puta, fills de 
puta, fills de puta”.

El perill –o més aviat la nosa– eren els flamencs psicopatològics, els quillos 
passats de pastilles que eren obligats a fer allà una aturada en la seva cursa 
vers la invalidesa autoinduïda. Com per miracle, els objectes que s’esfumaven 
acabaven apareixent als seus armaris, sota els seus llits, dins les cisternes dels 
lavabos o entaforats en els racons més inversemblants. Més garses que no 
pas flamencs, de fet. Però això podia tenir un remei, que era vetllar per les 
coses, malgrat que l’ambient estupefaent del centre no permetia concentrar-
se massa en els detalls pràctics. En canvi ells sí, els quillos mantenien una 
afecció poderosa vers allò que no era seu. La cultura del mangui deu ser 
una de les més poderoses. De fet, amb elles es funden els imperis. El que sí 
esdevenia una molèstia innoble tenia a veure amb el fumar. El fumador podia 
convèncer un dels seus parents que li deixés un encenedor, cosa prohibida 
per als interns, per tal de no haver d’anar al darrere les infermeres a demanar 
foc. A més, el foc, des de fa milers d’anys, és símbol de poder, de confort i 
d’autonomia (des que es van inventar els llumins i els encenedors). Doncs 
bé, en algun moment els flamencs, que fumaven com volcans, et demanaven 
foc i un els en donava inconscientment, fent del petit delicte un acte de 
confiança i companyonia. I un bé negre! Quan havien marxat, al cap de pocs 
minuts els infermers (si podia haver-hi problemes, apareixien els homes) 
duien a la seva habitació l’ingenu fumador on se li feia regirar les butxaques 
fins trobar l’objecte interdit. Però, compte!! el flamenc sempre duia el seu 
propi encenedor. Informadors professionals? Vagi a saber, i no s’estranyi.
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Allò que li costava més era mantenir l’ànima sota el control de lleis contínues. 
El pensament desaforat, però no amoral, trencava els dics de les convencions 
i limitacions imposades, fent combinacions arbitràries, absurdes, amb tots 
els elements que es presentaven a la consciència, donant lloc a exposicions 
caòtiques de les quals tan sols ell n’era el dipositari del seu sentit arbitrari, 
capriciós, conjurador i profètic.

I el sexe esdevingué quelcom tan natural com rebre una dona dins del llit i 
deixar fer a la mecànica instintiva sense més finalitat que el plaer narcòtic... 
i potser la reproducció aparellada a tot ésser viu. Però l’ull que tot ho veu 
també era allà per acusar i jutjar. Aquella naturalitat biològica i ètica devia 
guardar íntima relació amb la medicació: la castració era incompleta, 
romania l’animalitat, però no la consciència plena, perquè si hagueren 
estat plenament conscients, no serien allà tancats. Era la vida, que volia 
posseir-ho tot com una força superior a la de qualsevol convenció, malgrat 
el seu menyspreu, perquè les drogues legals porten pau, però no sempre 
indiferència.

La necessitat de companyia es confon amb l’amor. El desig de proximitat 
física, relligada amb interessos i la por a la solitud es prenen com l’essència 
del lligam vertader, però quan canvien les condicions del tracte, qual el 
desig biològic es fixa en un altre subjecte o si es degraden les circumstàncies 
ambientals de la convivència, les parelles tendeixen al divorci.

¿Hi ha alguna qualitat de l’amor que pugui garantir la supervivència a les 
crisis i a les temptacions? ¿Hi ha amor que faci possible el perdó de les 
limitacions de l’ésser estimat? Potser sí: aquell amor que se sent convalidat 
des de les regions ignotes de l’esperit. El ver amor s’adreça potser a les coses 
i a les persones, però cal que estigui orientat a fer el bé i a ser profitós dins 
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l’entorn, més enllà del propi voler, com tot allò que veiem existir perquè 
es basa en l’associació de partícules a través de les forces naturals i per les 
disposicions desconegudes d’una voluntat més alta que la nostra.

La falta d’amor, sobre tot d’amor propi, porta a diverses menes 
d’autoanihilació, a vides viscudes d’esma i prou, existències inercials (i potser 
totes ho són, però nosaltres confiem en el lliure albir i la indeterminació). 
Hi ha molts succedanis d’amor ben entretinguts, i qui dia passa... Però 
solament hi ha un amor d’amors que no explica res, però que dóna sentit 
a l’existència, que no s’injecta com la medicina, tot i que l’ànim trastornat 
pot ser el dolor previ per arribar a reconèixer-lo. Reconèixer els afectes purs 
de la infància i abandonar algunes càrregues pesants que arrosseguem en el 
trànsit de fer-nos grans per imposició de diverses dictadures racionals.

El món es resumeix en cada ment i en cada hàlit de l’ànima. Cadascú obté 
la seva mesura de la realitat, malgrat que aquesta pugui ser una al·lucinació 
subjectiva de consum estrictament privat. Perquè si no, què és la “realitat de 
tots”? Qui és dipositari de la Veritat? Qui l’administra? Tanmateix, sembla 
que sí hi ha narracions de la realitat que convergeixen, sembla haver un sentit 
comú sobre allò sensible, però també sobre allò fora de l’abast dels sentits 
materials. Allò que aplega sense lligams coercitius. La crítica immisericorde 
contra la nostra capacitat de conèixer els designis de la Providència ens pot 
fer del tot insuportable el tracte social sense el coixí d’un sentit transcendent 
a cada cosa que emprenem, per això les idees esdevenen noves “religions”, i 
de fet avui se’n fa una religió de cada causa. La falta de causa propicia les 
addiccions anestèsiques, la buidor existencial i deixa inhabitable el nostre 
fur intern. Definitivament desnonats de nosaltres mateixos, heus aquí els 
manicomis, les presons, els salts al buit.
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Per a ell l’educació, que vol dir guiatge, conducció, fou més un conjunt 
d’indicacions, de suggeriments, que no pas l’únic camí. El seu mèrit no 
fou mai la bona conducta: hi havia moltes coses a fer i a contrastar amb els 
companys. El seu cos indòcil i la seva ment òrfena de pare el feren visitar 
els camps resclosits de la solitud infèrtil i la companyia d’altres exploradors, 
com ell, dels territoris més enllà del bé i del mal. Tot i això, allà enmig del no 
res i de l’autodestrucció, era plenament conscient de ser en els llimbs tristos 
d’un país idiota, sempre aguaitat per la divinitat, però sense saber reconèixer 
el camí. Servava, però, aquella intuïció que havia tingut de petit. Fins dins 
dels esbarzers més atapeïts sentia aquell senyal teleològic que no el permetia 
mai ser prou desgraciat. Ni esforçant-se, que prou que ho feia.

Una vida homologable, amortitzada, té molts trajectes camp a través, lluny 
de les carreteres. El cos en guarda, d’aquest deambular erràtic –però no 
estèril– nombroses esgarrinxades i cicatrius. L’ànima, els tresors amagats 
que ha trobat.

La pertorbació mental pot ser causa d’alguns trastorns físics del sistema 
nerviós central. Llavors es tracta de persones especials, no pas malaltes, 
que són capaces de viure molts anys amb llurs especificitats adequadament 
tractades. Hi ha altres ferides de la ment sobrevingudes per condicions 
externes i, sovint, per agressions autoinfligides com les addiccions. Llavors 
és l’esperit qui arriba a emmalaltir per falta de cura, per haver desesperat 
d’aconseguir alternatives. Ben sovint és la falta d’amor, el fracàs amorós, allò 
que impedeix el guariment i la represa. El fracassat en l’amor dels altres és 
sovint una persona que no s’estima a sí mateixa, que no es valora en sí, sinó 
en comparació amb els altres i ha deixat de creure en la seva part immortal. 
A l’hora de viure, no és tan important certificar immortalitats concretes 
com creure que un forma part de coses amb significats superiors: el món a 
què pertanyem, per exemple.
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Emprengué una lluita legal contra el seu captiveri. Amb la poca lucidesa que 
li permetia la medicació escrigué, argumentà, explicà causes i envià al jutge 
tota mena de raons prou entenimentades que al final li obririen la porta del 
psiquiàtric i de la seva ment abans del que estava previst. La metgessa no se’n 
volgué responsabilitzar: era un malalt atípic que defensava insistentment 
alguns punts de la seva bogeria i que no li reconeixia el tracte de doctora, 
perquè encara no era si no doctoranda.

I mentre s’acostava el dia del seu alliberament, després del brot performàntic 
ocasionat per una acumulació inversemblant d’electricitat estàtica sobre 
el món, ell acudia cada matí a pintar imatges del seu país extretes de 
llibres d’estampes que hi havia escampats pel taller del manicomi. Allà els 
detinguts passaven l’estona fent manualitats per adormir temporalment les 
seves dèries. A la tarda sempre escrivia una estona: cartes, poemes, frases 
misterioses o els al·legats de la seva defensa amb una lletra minúscula i 
rodona. Però aquell matí, quan pogué capbussar-se de nou en els seus ulls 
verds, donava els darrers tocs a un paisatge de Montserrat. 



99

OLIVERES

A les valls ponentals on arrela el garric, la ginesta i el romaní poca cosa 
més es pot fer créixer que sigui de profit humà. Sense rius, sense deus i, 
ben sovint, sense pluja. Certament que les boires d’hivern i algun xàfec 
primaveral deixen anar un xic d’aigua per evitar que aquests paratges 
esdevinguin verament deserts de sorra i pedra, però són socarrals on avui ja 
pocs pagesos hi conreen l’ametller i, sobre tot, l’olivera, arbre que per no fer 
més penosa la vida camperola donen no massa feina: esporgar, cremar rama, 
clavar plançons a la terra, ensulfatar, estirar borrasses i cap al molí, a premsar 
el millor oli del món, qualitat que encara desconeixen molts habitants de la 
gran ciutat propera, més interessats en la darrera novetat de les antípodes 
que no pas a cuidar i valorar el que de bo té i dóna la seva pròpia terra. 
Cosmopolitisme d’home del món que desconeix la pròpia llar i es deleix 
pels vidres de colors.
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Diuen que l’olivera és un arbre gitano, que rebrosta després del foc i resisteix 
malures i glaçades que la deixen ben rostida, anorreada en aparença. I és ben 
cert que sempre opta per la vida mentre li quedi un pam de soca i una arrel. 
L’olivera mor de vella quan ho ha tingut tot fet i la saba deixa de córrer entre 
el tronc i les branques, quan les fulles obliden de brostar i la primavera no li 
provoca cap mostra, ni flor, ni fruit. Però mentre arriba aquest dia, si l’arrel 
solca la terra, poden passar cent anys o més retallant-se cada dia en l’horitzó 
de la terra erma. I és aliment i repòs de l’ocellam que s’hi posa i pica l’oliva 
madura que el pagès no va collir al novembre, escampant pinyols que més 
enllà faran néixer noves plantes en indrets indefinits, en natural desordre de 
nous arbres modestos, ferrenys, centenaris, per al nodriment i descans de 
noves aus austeres.

Entre pins i carrasques, marges i camins, estels i llunes creixents, surt el 
sol al camp d’oliveres i l’home deixa el mas on ha passat la nit arrecerat del 
món i del dolor per començar una nova jornada entre els arbres que coneix 
tan personalment i que només per ell es deixen pentinar. Només per ell i 
pels ocells. Porta el fato a la carmanyola que li va amanir la muller i pensa 
que és molt millor aquesta vida sobre la terra, que sempre li ha permès de 
sobreviure a les crisis i a les modes de la civilitat. I els arbres fan que “sí” 
movent les capçades impulsades pel vent.
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ONDINA

Em van dir que tot això que us contaré ara va passar de debò al davant 
de la costa on en Narcís Monturiol, un advocat del mateix poble que en 
Dalí i en Deulofeu, tingué la pensada de construir bótes submergibles i 
emergibles tot veient les penalitats dels recol·lectors de corall en aquelles 
costes embravides. Llavors, Monturiol era sota vigilància governativa per les 
seves activitats revolucionàries contra el règim borbònic. Un govern que no 
va saber treure profit de les seves experiències subaquàtiques perquè sempre 
ha estat molt per sota de les possibilitats dels seus súbdits més eixerits, sobre 
tot si aquests són nororientals.

La prospecció submarina amagava –i amaga– grans sorpreses a la 
hipermetropia humana. Se sap, des de l’antiguitat, de l’existència d’éssers 
increïbles i de prodigis no a l’abast de tothom que només en moments en 
què l’espai s’estreny i el temps s’esponja poden ser vistos i fer-se realitat per 
a les persones més avançades. I va ser una d’aquestes persones científiques i 
metafísiques qui en va relatar, a batzegades, això que ve ara i que he hagut 
de reconstruir com un gerro esbocinat encaixant els fragments i reomplint 
amb guix les parts buides per tal de donar versemblança al romanç.

Ella es deia Onamarina i era una sirena. No sé ben bé si n’hauria de dir “ella” 
en referir-m’hi, o bé “allò”, perquè no acabava de ser una persona, o no n’era 
de forma sencera. Però semblava tenir ànima i tothom amb qui tenia tracte, 
com a ésser humà la tractava: el cor i el cap li funcionaven com a tal. En 
moltes ocasions es comprovà que tenia tanta ànima i bon esperit –o més– 
que molts d’aquells que posseïen cames i peus. Tanmateix, també hi havia 
qui la considerava més per la part de tonyina que no pas per la de dona forta, 
bonica i sàvia.
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Onamarina no tenia edat perquè procedia del moment original dels mars i 
dels oceans. Elles no es reprodueixen i acompanyen l’existència marina des 
del naixement fins al seu destí final que ningú no coneix. Ha vist passar 
per les aigües éssers fantàstics i també el destí fatal dels nàufrags, que les 
sirenes acompanyen fins al palau on els seus esperits formen l’autèntic poble 
de l’Atlàntida. Va portar de corcoll el capità Nemo i aplegà molts peixos a 
l’entorn d’Antoni de Pàdua per tal que el sentissin predicar, perquè era més 
fàcil entrar en el cor de les bèsties que no pas en el dels homes, massa rígids 
a la paraula que els parlava d’amor, de santa pobresa i de vida eterna. Els 
peixos, com que no tenen res més que la mar immensa, sí que se’n feien el 
càrrec.

Un dia de maig, quan les aigües de l’hemisferi nord començaven a escalfar-
se per l’acció continuada del sol sobre la superfície marina, aparegué un 
objecte del tot estrany a aquell entorn d’onades, brisa i salabror: un piano. 
Després es va saber que va arribar allà endut per una colla de dofins des 
de les mars antàrtiques. Havia format part de l’equipament de l’expedició 
del famós Endurance. El buc no havia pogut resistir la pressió de les masses 
de glaç durant l’hivern polar i sucumbí escanyat, abocant l’expedició del 
migirlandès Shackleton a una de les aventures més perilloses i cèlebres de 
totes les que han tingut lloc en aquell món boreal.

Per a Onamarina la trobada amb aquell aparell musical representà un llampec 
existencial sobtat, però inexorable, com si una part de sí l’hagués estat 
esperant tota la vida, si és que es pot denominar vida a l’existència eterna. 
Com un camí que el destí mostra sense que mai s’hi hagués pensat; com les 
veritats que es desvetllen solament en somnis i que marquen el dia a dia per 
sempre més. Només tocar aquelles palanquetes d’ivori, blanques i negres, la 
ciència musical s’infongué en el seu esperit, i d’allà als seus dits, fent brollar 
sonoritat a través de la massa aquàtica, més enllà de les limitacions de la 
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física i de la densitat, amb una habilitat i harmonia impossibles de comparar 
amb els pianistes eixuts de la terra ferma, perquè el món sirenenc pertany a 
una altra dimensió on tot pot ser possible i no es regeix per les convencions 
de la raó.

A l’immens regne dels oceans no es convoquen concerts, però se’n celebren 
molts: l’oratge pot anunciar-los i comencen en un tres i no res, s’encadenen 
un rere l’altre o transcorren simultàniament, a una veu o a moltes alhora, 
i duren tant com se’ls vulgui escoltar. Alguns, eternament, com l’udol 
profund i greu de les més fosques fondàries, amb uns cantaires amb veu de 
baix que mai no han vist cap llum, ni cap ull no ha descobert llurs caus de 
pedra: són els cavallers dels mons pregons, abissals.

Així, en algun moment indefinit de l’existència en el no-temps, començà la 
sirena a fer vibrar les cordes de l’instrument, tot escampant per l’espai aquàtic 
el seu so. Aquí i allà, per tot l’àmbit líquid de la Terra. Alguns van sentir com 
si de la superfície marina sorgissin les notes de l’Ondine de Maurice Ravel, 
i altres músiques igualment formoses fins a fer emocionar la Sireneta de 
Copenhague, de quines galtes regalimaren dues llàgrimes de bronze. Potser 
alhora, o potser després, perquè el temps és imperceptible a l’eternitat, uns 
acords de L’Atlàntida de Falla es van apoderar del diòxid d’hidrògen que 
omple les conques oceàniques. I tots els atlants i els submergits vilatans de 
les Hespèrides van voler escoltar com el piano de l’Onamarina els cercava i 
els acaronava, tant que fins Mossèn Jacint Verdaguer, des de la coberta del 
vaixell del marquès de Comillas, sentia com la brisa humida li retornava 
amb el seu bes d’aire una part de l’amor que ell havia vessat en uns versos 
èpics, enlairats molt per sobre de les possibilitats del país que somiava.

De fet, la musicalitat del mar és un guirigall, o una simfonia perfecta, depèn 
de com sigui sentida. Alguns, com Jean Michel Jarre, solament són atents a les 
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bombolles d’Oxygène, d’altres, com Jacques Cousteau, ausculten els meros, 
els cavallets de mar i pentinen posidònies, però tots junts i seqüencialment 
formen un concert continu d’onades, de colors i de moviment que esglaia els 
humans i meravella els regidors divins Thalassa, Posidó i Neptú.

Els cors que acompanyen la remor de les onades són l’anunci, per a les 
bèsties emergides, de l’oracle marí: la tramuntana, anunciadora de canvis i 
avingudes; el ponent, allau de gent i d’escalfor. El llevant porta peix a la 
xarxa, el migjorn té aire d’havanera i el gregal ens porta tot allò que per 
conèixer ens cal, i la paraula d’un Déu d’amistat.

Ell baixava amb el seu ramat per fer-lo pasturar vora el mar els brots de 
fonoll i de romaní que perfumen l’aire dels camins costaners. Es feia a la 
mar des del moll de Sant Martí, aquell mur de pedra que en altres temps 
acollia els vaixells foceus i de Massàlia, a l’altra banda de la mar coneguda. 
Sempre la trobava, la troba i la trobarà pitjant les tecles fluixet: plim-plim, 
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que volia dir: “vine”; o fort: plom-plom, llavors era que no estava d’humor, i 
esperava. Els diversos tons somovien l’ànim de les aigües i dels seus habitants 
ignots, i preparaven per a tots dos uns instants d’amor, submergits en el blau, 
bressolats per corrents càlids i crestes coronades d’escuma.

I així van passar els anys del pastor emporità fins que un dia ja no acudí a la 
cita perquè el seu temps havia finit. L’Onamarina es va quedar com sempre, 
i per sempre més, esperant un nou moment fugisser de goig, però dins la 
seva memòria immortal pogué servar la sensació sublim de l’amor viscut i és 
per això que els mortals terrestres durant la tramuntana o la llevantada alcen 
una coral de veus de vent cada cop que el seu piano solleva les onades en un 
clam exaltat que s’escampa arreu del nostre univers real i imaginari. 
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SIDRO

En Sidro Roura havia fet el soldat, però era pagès. De molt jove va ser cridat 
a la lleva de la mamella o del porró per defensar la República i la seva pàtria 
catalana que feia tan sols quatre anys havia pogut tastar un xic de llibertat. 
No gaire, però. Llibertat condicionada per estatuts i constitucions fets a 
mida per tal de poder córrer poc. I ara aquells senyorets, que es fan dir pel 
títol i que tenen tanta noblesa com una caterva de trinxeraires protegits per 
Itàlia i Alemanya, ho volien aterrar tot novament, enviar-ho a can pixa com 
havien fet una generació abans el rei i un general fatxenda, tots dos amb el 
seu punt marietó.

Deia, en Sidro: “el nostre destí és caure i raure”. No era, però, gens filòsof. Ell 
només entenia en horts, bestiar, fitxes i les cartolines acolorides dels jocs de 
cartes, bàsicament el canari, el fill de puta, la manilla i la botifarra. No tenia 
cap més vici que aquest del joc, sempre amb quantitats modestes i sense fer 
mai cap animalada. També fumava, sense excessos, però contínuament. És 
a dir que sempre el veies amb la punta del caliquenyo o de la faria penjant 
del llavi, però només l’encenia una estona de tant en tant. Per això li duraven 
molt. I quan se’n cansava, l’entaforava al forat d’un dels totxos del la paret 
del pati i en triava una altra de més seca, o més llarga, o més nova. Tenia un 
bon arsenal de burilles a la seva disposició. Gastava poc en tabac, realment, 
perquè les feia durar. Administrava la nicotina com un gerent expert que sap 
obtenir plaer sense engreixar massa l’estanquer.

Li quedaven poques dents, potser quatre entre les de dalt i les de baix, cosa 
que donava al somriure l’aire esdentegat d’una criatura petita, i un esguard 
de murrieria que, en el fons, era pura innocència. No era tan gran com 
aparentava, i és que una guerra gasta molta vida, malgrat que hi sobrevisquis, 
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perds unes forces i uns nervis que després es troben a faltar quan arriba el 
declivi. Potser de jove era “d’esquerres”. Tothom que tingui cor i sentiments 
ho és, sincerament, durant els anys d’aprenentatge. Després la cosa es 
complica i tot deixa de ser simple i clar. Quan hom ha après prou, aquestes 
coses no es mostren tan diàfanes i els bons no són tan bons i s’entén l’acció 
d’alguns “dolents”. Llavors es comença a valorar les coses i les persones pel 
que són i per la seva funció, no pas per ideologies prèvies, teories molt ben 
explicades però irrealitzables, repetides a bastament per papers, paraules, 
posats i uniformes. El món es divideix entre il·lusions i realitats, i passar de 
l’una a l’altra pot ser dantesc, si es fa passar per damunt la fragilitat de la vida 
humana.

Fou com fos, en Sidro va acabar vestit de caqui per anar a defensar la 
democràcia republicana, amb un fusell a les mans i no sempre amb prou 
munició. Tenia bona vista, era caçador, com gairebé tots els pagesos de la 
seva contrada i estava acostumat a carregar l’arma, apuntar i disparar. Era 
del grup dels tiradors, aquells que buscaven un lloc amb prou perspectiva 
de la zona d’operacions i es dedicaven a delmar les avantguardes enemigues 
o a neutralitzar els punts fixes des d’on feien foc, i fins a perjudicar l’acció 
de l’artilleria tirant sobre els servidors de les peces de campanya. Era tan 
important tenir un bon observatori com que aquest fos ben protegit i 
camuflat. Acostumava a fer servir més d’un, i corria entre un mur, posem per 
cas, i algun arbre per evitar ser detectat a través del fum dels dispars. Rebé 
molts elogis dels seus superiors tant per l’efecte de les seves accions com per 
la llarga supervivència que demostrava, no sempre fàcil per al franctirador, 
objectiu principal de les tropes contràries. Al front de Villaconejos va causar 
molta viduitat, però anant de recules, com tot l’exèrcit on prestava serveis. Va 
saldar la guerra amb algun ferida lleu, i en tornar al seu poble es va guardar 
molt d’explicar les seves caceres. Ni parlar-ne, valgui’m Déu! perquè allò 
havia canviat com de la nit al dia: els seus havien perdut i la represa no seria 
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senzilla. Ell hi va anar obligat i sempre va ser destinat a feines d’intendència 
i recolzament a la rereguarda, va dir al comitè militar de depuració, un cop 
tornà a les seves valls. I un bé negre! Tirador de primera.

Havent aconseguit tots els avals possibles entre el clergat i els propietaris 
locals, la seva estada a la presó municipal fou més curta que la d’alguns amics 
seus, més acèrrims en la seva militància prorepublicana. De fet, els suborns 
dels de casa a les noves autoritats militars, tot d’oficials forasters, van poder 
més que no pas raons i contrarraons polítiques. Això anava així: havien 
guanyat i volien fer força botí munyint els derrotats i les seves famílies. En 
alguns casos ni els pernils, ni els xais, ni els pans, ni els pollastres van ser 
prous, i l’home detingut per lluitar contra la tirania acabava davant d’un 
escamot d’execució. Això anava així. L’única recompensa moral, després, fou 
l’acció dels maquis –aquells soldats que mai no es van rendir ni van lliurar 
les armes– ben protegits per les cases pageses on s’havia patit represàlies. 
Algun guardiacivil mort, algun delator, algun sabotatge. Magra justícia per 
a tanta barbàrie organitzada en nou estat.

Pocs sabien al poble de les seves activitats al front, no era cap deshonor 
defensar-se d’aquells que venien matant a imposar una dictadura que 
durant els primers anys fou infernal, sobre tot per als detinguts de les unitats 
militars republicanes i per aquells que s’havien significat en la defensa de 
l’ordre democràtic establert. Molts anys més tard, quan les accions dels 
maquis i després dels militants bascos causaven baixes entre les forces de 
repressió estatals pensava, però mai deia: “encara tornaran els nostres”. La 
relació entre els molts derrotats del poble era molt prudent i sigil·losa, es 
passaven informació perquè les notícies oficials sempre eren esbiaixades i 
destinades a mantenir el règim eternament. Al cafè calia anar amb molta 
prudència i mil ulls, es coneixien tots: republicans i feixistes, opositors i 
falangistes. S’havia d’anar en compte amb els “xivatos”, els delators, aquells 
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que et podien enredar en una conversa per saber més del que calia. Podies 
acabar al “cuartelillo” per qualsevol collonada, i allà se sabia quan entraves 
però mai quan ni com en podies sortir. Enviaven especialistes en l’art de 
desfer homes, d’ensorrar-los, de convertir-los en ninots un cop espremuda 
tota informació necessària. I els seus mai no van tornar, ni amb la presumpta 
democràcia a la mort del dictador. Aquella generació i unes quantes més 
havien anat a parar al forat negre de la història. El món, que havia derrotat 
el totalitarisme alemany i italià, va deixar que aquests republicans catalans 
i espanyols es podrissin dins la seva pròpia pell. Tanmateix, sembla ser que 
alguns brots plantats per en Sidro es van salvar d’aquell huracà de destrucció 
i avui, al seu poble, molts es fan dir republicans. El temps dirà.

En Sidro no entenia tot el castellà, i el parlava com devien de parlar l’anglès 
els indis més avançats de l’Oest americà. El feia anar molt poc i solament 
en ocasions indefugibles com anar a declarar davant la guàrdia civil o quan 
van començar a arribar riuades d’andalusos a la recerca de l’existència. I 
tot i així, el parlava amb els grans, amb els pares, que si no, no s’entenien, 
però mai amb la canalla. De vegades, però, s’havia de treure el puro de la 
boca i vocalitzar més, perquè si no les seves paraules sonaven com una 
mena d’euskera. No és que hi tingués res en contra del castellà per sistema, 
ell l’havia après al front d’altres companys de lluita, però de castellans va 
rebre per primer cop una pallissa durant les seves detencions quan la guàrdia 
civil pretenia treure-li informació sobre els guerrillers maquis, cridant-li en 
aquella llengua de falangistes i inquisidors. Tampoc li agradà sentir d’alguns 
bocamolls al front que la guerra es perdria per culpa dels catalans. Allà 
també va anar d’un pèl que no s’usessin les armes per dirimir aquests rumors, 
ben estesos, dins d’un bàndol republicà que ja la venia venir i que cercava 
algun enemic interior que tothom pogués odiar. I l’anticatalanisme ha estat 
consubstancial a la hispanitat d’arrel castellana des de l’edat mitjana. Així 
que, quan se li adreçaven en aquesta llengua, mossegava el puro, es posava la 
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mà a l’orella accentuant la seva sordesa, torçava el gest i feia: “quèeeeeee?!”. 
I generalment la conversa s’estroncava si no hi havia algú que li traduís. Si 
la persona era de confiança, llavors desplegava tot el seu repertori après a 
Villaconejos, però generalment, la gent espanyola que havia de tractar amb 
ell, vist els esforços que havia de fer –o que semblava fer –, li xampurrejava 
de seguida en català, i ell es treia el puro de la boca amb l’índex i el polze de 
la mà dreta per fer-se entendre i facilitar el diàleg.

Poca gent havia vist la seva closca a la intempèrie, hi havia algú que pensava 
que no es treia la boina ni per dormir. La boina fou en algun moment senyal 
de modernitat i cosmopolitisme durant la seva joventut. Son pare, son avi, 
son besavi, tots els seus havien estat pagesos, però de barretina, vermella o 
musca, cap endavant, cap endarrere o de costat. Un barret que podia ser 
bossa, que escalfava o que prevenia les insolacions. Avui són gorres o altres 
barrets protectors, però la gent que treballa a la intempèrie sap que cal 
preservar la closca.

En Sidro es va casar amb la Talena de Riudaura i van tenir una filla carnissera 
eixerida i poderosa. Aquesta va ser la causa que en Sidro reprengués les 
armes de matar. Al corral de darrere casa moriren centenars de pollastres, 
gallines, conills i desenes de xais, porcs i colomins. Eren les seves víctimes, 
perquè calia viure i pujar els fills de la carnissera. Els vedells, però, quedaven 
sota la jurisdicció de l’escorxador municipal, morien a mans de funcionaris 
amb davantal. 

No hi havia vida més senzilla a tot el poble que la d’en Sidro, mig cigarro a 
la boca i ensenyant la mainada a entendre aquells sons guturals, cantarelles 
i esgarips, base musical sobre la qual és construïda la nostra parla. 
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GÒTIC

Quant l’organització va decidir abandonar llurs activitats, d’ell feia anys que 
n’havien perdut el rastre. Ningú no en sabia donar raó, no l’havien vist de 
molts anys i ni se’n parlava durant aquell temps en què els dirigents havien 
deixat els amagatalls i ara ocupaven els despatxos, les barbes eren cosa del 
passat i ara el massatge postrasurat aromatitzava els rostres. Les consignes 
curtes i contundents eren substituïdes per llargs discursos elaborats que 
publicaven, íntegres, els diaris –en versió tangible i digital–, les ràdios i les 
televisions que abans els posaven al nivell de Llucifer. Era la manera segura 
infal·lible d’arribar a la societat moderna i informatitzada.

Però ell mai no va ser massa lluny dels seus antics companys de lluita. 
Simplement un dia decidí, per seguretat, deseixir-se de la xarxa i actuar com 
una cèl·lula solitària, pràcticament com un àtom, com una partícula, o si ho 
voleu com un protozou eremític en un racó del pèlag comú que era el seu 
país, el món.

Les nostres accions acostumen a tenir unes causes més o menys clares. 
En el seu cas havia vist caure massa companys, alguns fins i tot amics, en 
accions de les forces d’ocupació que sovint acabaven amb algun mort estès 
a terra, xop de sang. Massa companys morts, massa amics empresonats que 
havien viscut un viacrucis de maltractaments per tal que confessessin la 
ubicació d’homes i arsenals per erosionar i afeblir l’organització, pressionar 
els dirigents i migpartir el poble compromès entre els radicals defensors de 
la llibertat nacional i el possibilistes, sempre atents a la negociació a dues 
bandes i a cobrar els avantatges aconseguits a costa del patiment aliè.
Calia, doncs, abandonar la roda que voltava vers el fracàs. Tampoc estava 
segur que les accions dels darrers anys estiguessin ben concebudes i 
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executades, amb criteris i mètodes lògics segons els plantejaments polítics 
originals. No era l’únic que percebia un cert esbiaxament, una certa grolleria 
argumentadora, un fer per fer, una... mà negra?

Amagà el seu anonimat entre la mar freda i la calenta que separen una cadena 
de muntanyes. Eren casa seva els monts, els boscos i els corriols que van de 
l’un a l’altre mar, de l’espadat a la platja, de la casa de pedra a la cabana i del 
pastor al pescador, gent ideal que mai no ha vist res ni coneix ningú. Sempre 
es mantenia a distància de l’asfalt i de l’enrenou urbà, eixordador i autístic; 
rebia tan sols notícies caducades i passava el temps cercant algun nodriment, 
i contemplant sempre allò que l’envoltava. S’entretenia recordant les lliçons 
de geologia, de botànica i de zoologia que reinterpretava a la seva manera 
per tal de classificar-ho tot, o provar-ho. Se li feia difícil entendre que tota 
aquella exuberància tingués un ordre definible, i encara menys que tingués 
unes causes i uns processos estipulables de forma determinable. L’atzar és 
inescrutable. Era l’aptitud qui determinava la vida? O simplement el fet de 
menjar i no ser menjat? En el seu cas l’alimentació era mínima, cosa que no 
li restava forces, perquè la voluntat de romandre en ell era enorme.

Havia rumiat molt en els darrers anys sobre els fonaments teòrics de 
l’organització i la metodologia de funcionament: les assemblees. Pensava 
que tot el moviment basava sobre uns dogmes que solament es mantenien 
pel prestigi, la llegenda i perquè eren adoptats sense cap mena de crítica per 
tots els membres. El primer era considerar que la organització representava 
tot el poble, i no solament els correligionaris, i el segon, teòricament més 
invulnerable, però més perniciós a la pràctica, era considerar l’assemblea 
com a expressió de la voluntat sobirana del grup. És fora de dubte que una 
comunitat humana regida per la reunió de tots, on tothom pot expressar 
llur opinió i on les decisions s’adopten per majoria, així com la designació 
dels representants que han de portar a efecte els acords, és el sistema 
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democràtic per excel·lència. Indubtablement, però fal·lible, alhora, perquè 
pot ser objecte de grans manipulacions internes i distorsions procedents de 
l’exterior.

Qui, com ell, havia format part de cèl·lules, de sectorials i d’assemblees 
grosses, coneixia la importància de l’oratòria, del prestigi personal entre els 
companys, de la bona anomenada i de cuidar curosament l’amistat de les 
persones-pastors: aquelles que dirigeixen el pensament dels altres. De fet, 
moltes vegades les reunions i votacions eren sobreres, perquè se sabia a la 
bestreta quina seria la posició defensada per cadascú. No era gens anormal 
que el “pensament” vingués determinat per factors de tipus sentimental. I 
encara menys, entre la gent del seu país, que les raons més “grosses” anessin 
rubricades d’un renec i un cop de puny a la taula per part del ponent. La 
referència a les “classes socials”, a la impaciència de saltar les unes sobre el 
coll de les altres també refermava els fonaments ideològics quan alguna 
mena d’individualisme o de revisionisme treia el cap.

Després de desplaçar-se per la gran serralada s’establí en una vall remota 
coberta d’arbres on un rierol de reflexos vitris recollia l’aigua de tres deus. 
Un gorg, més avall, formava un petit llac on la flora i la fauna eren l’expressió 
pura del món prehumà. S’acostà a les aigües i contemplà el reflex del seu 
rostre per un moment. Ell també semblava una bèstia més: bru, brut i 
pelut. Decidí no alterar res més que allò que fos imprescindible per a la seva 
supervivència.

Ja s’havia agençat el necessari per bastir un sopluig aprofitant una bauma que 
l’erosió havia anat soscavant en temps geològic, que és més pacient que el 
nostre, però tan inexorable. Algun peix, algun ocell (pobret), talps, ratolins, 
joncs, herbes i fins algun llangardaix van ser la seva dieta eremítica. I mores 
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i gerds, i aranyons i més coses que avui poca gent és capaç de distingir si no 
ho compra en pots i llaunes amb data de caducitat.

I ara ve el miracle. Un dia que s’estava tallant els cabells i les barbes amb 
el fil d’una pedra tallada, a la vora del gorg i amb un sol primaveral que 
daurava les capçades de l’arbreda on refilaven i festejaven tota mena d’aus 
en plena campanya eròtica, sorgí de les aigües bramuloses una nimfa. Aquí 
la realitat material ha de deixar pas a l’idealisme màgic per poder capir que 
la vida també és feta d’esdeveniments increïbles. Cal entendre els canvis de 
dimensió que potser només són entenedors quan els cors s’obren a l’amor i al 
misteri, a allò desconegut que pot tenir mil noms i que molts no ho creuen 
perquè no veuen i, sobre tot, no ho senten.

Aquestes són les darreres notícies que es van tenir d’ell, gairebé, o amb tota 
seguretat, captades pels receptors d’ones telepàtiques que porta incorporats 
el satèl·lit tafaner de l’exèrcit de salvació que es cuida, des del firmament, de 
tots nosaltres. Encara més modernament diuen que algú diu que va sentir 
que des d’algun indret de la gran serralada un home, una doneta estranya i 
set infants lluminosos emeten sons, dances, postures i paraules d’amor vers 
tothom que les hagi menester. 
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GENEALOGIA

En Vila-rosa era cavaller de la mainada dels Moncada, des de sempre, ja ho 
era el seu avi, i l’avi del seu avi, abans i tot de la campanya de València on 
el seu avantpassat Pere de Vila-rosa havia combatut els moros i havia tret 
quatre ferides de tall, una cama trencada i dues cases a Quart, amb terra i 
gent, que es va afanya a vendre a un jueu per poder tornar amb els seus per 
refer-se i poder atendre noves gestes sempre al servei del primogènit dels 
Montcada i, és clar, del rei En Jaume nostre senyor.

Els Vila-rosa sempre van tenir dues branques: la més entenimentada i 
diplomàtica, la que estudiava la manera més curosa de treure partit de la 
terra i de les coses –vetllant de prop els masovers i servents–, i aquella que 
tot ho lliurava a la sort i al destí, a l’esforç i a la victòria incerta. Uns Vila-rosa 
cívics i civilitzats, dels grans temples urbans; els altres sempre a la recerca 
de l’Esperit del món, del fautor de l’Univers en les ermites encimbellades al 
final de caminois costeruts on el cel guanya a la terra llur preeminència. Hi 
havia –hi ha encara– uns Vila-rosa molt més romànics que no pas gòtics. 
Aquells, els del bressol de la nissaga, fets en els rudiments del cristianisme, 
símbol i caràcter tot just esbossats, alimentats per la màgia feréstega dels 
petits déus locals, supervivents de cartaginesos i romans, a partir dels quals 
sorgiren cultes sincrètics, austers, bel·licosos, on els sants –herois menors– 
esdevingueren protectors domèstics i mediadors entre els homes i la 
divinitat. Els Vila-rosa gòtics, però, mai no es van adaptar prou al confort 
de les ciutats i romangueren prop de la terra i dels ramats fins que, molt més 
tard, la nova era cristiana feta de velocitat automàtica els va cridar vers els 
ports i els grans temples de vidre on el foc infernal feia perbocar mil coses 
als ginys de la nova era de la pressa.
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En tornar de València amb la bossa plena, però considerablement baldat, 
el guerrer Vila-rosa es retirà a fer de pagès al seu petit mas de Vila-roseta, 
prop de la futurament universitària vila de Cervera, enclavament militar 
principal que guarda el camí ral entre Lleida i Barcelona, lloc molt disputat 
entre ilergetes i cossetans abans de la Pax Romana. L’indret era una petita 
vall humida on per tot hi creix el blat, l’olivera, la vinya, i on engreixen aus, 
xais i porcs, aquests darrers animals emblemàtics que segreguen radicalment 
el món cristià del jueu i del musulmà, tot i que tots tres mons vivien i 
convivien en un mateix espai, sovint de forma precària, on les lleis i el 
poder eren regulats pels homes de la creu d’ençà la creació del gran Imperi 
romanogermànic: una feble confederació de reis cristians amb poca cohesió 
efectiva, però de gran potencial militar.

En Vila-rosa no tornà a tocar les armes més que per petites qüestions d’ordre 
públic. Els seus doblers van servir per tallar arbres, arrabassar noves feixes 
i atreure unes poques famílies de conversos, que ell es cuidava prou que 
entomessin sincerament els costums cristians i s’acostessin a la Missa cada 
diumenge. Fins pagà l’edificació d’un petit temple en el seu llogarret, de 
planta encara romànica, però de portalada moderna, amb un arc apuntat al 
cel i orientat a migdia: destí constant de les seves lluites d’ençà que el jove 
rei En Jaume fou educat per aragonesos i francesos, desviat definitivament 
de l’idil·li provençal del seu pare el rei En Pere i de la seva aliança amb els 
heterodoxos albigesos. El sud, Al-Andalus, terra de moros des de feia tants 
segles, tomba del somni hispanovisogot del qual ells, els catalans, n’eren el 
darrer vestigi i que ara volien redreçar en una pugna falsament fraternal amb 
els ramaders castellans, falsaris compulsius que es vindicaven gots sense ser-
ho i cristians prestos a renegar per tal de conservar llur posició eminent. 
Ells, en canvi, de les muntanyes estant, defensant passos i congostos, havien 
iniciat amb Guifré i altres cabdills visigots la vera reconquesta del patrimoni 
usurpat pels mahometans amb l’espasa a la mà. Els castellans, en canvi, 
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havien sabut aprofitar la falta d’implantació dels conqueridors de la mitja 
lluna i sempre van anar a l’atac cap al sud. L’Ebre i el Mediterrani eren tota 
una altra cosa: el poder econòmic i estratègic constantment disputat. El sud 
i l’est, el bressol de les idees clares i de la vera humanitat, de les coses bones 
i boniques, i fins del sol hivernal que permet atendre amb esperança l’esclat 
d’una nova primavera.

Passaren anys i dècades que empenyien segles, a Vila-roseta, conjunt de 
masos de la família Vila-rosa, se seguia creient en els senyors de Montcada, la 
més gran nissaga del país després dels comtes-reis, els Berenguers. Els vaixells 
del nostre comte vigilaven el mar i feien comerç, ells i molts mercaders. I els 
senyors, ara de la mar, es feien forts per l’or, per les armes i determinant la 
voluntat dels petits i també dels grans. La història posterior i la discreció 
no expliquen mai bé d’on procedeix la fortalesa de la relació entre senyors i 
vassalls. No es basa tot en la conveniència material, en contractes que mou 
la necessitat, la posició cobejada o uns quants caps de bestiar. No, això n’és la 
conseqüència que es busca per tal de fer funcionar correctament la vida en 
una societat que es nodreix de la terra, però que si no se n’assegura el domini 
faria fallar el sistema, i la terra i el poder passarien a nous dominadors, a 
altres pobles amb un mètode idèntic de treball i de possessió. El nostre país 
–Catalunya– com molts altres al món que han arribat fins avui ha tingut 
l’origen en aquesta forma d’organització política i econòmica, d’ell en deriva 
i en ell ha basat la prosperitat present i les expectatives de futur.

Tot havia començat, però, molt de temps abans, quan el seu genos aparegué 
en terres ilergetes de la sang d’aquells guerrers ferrenys i dels nous amos 
llatins arribats de l’altra banda del mar amb dues armes que es van demostrar 
eficacíssimes: l’organització i la llengua. D’aquella trobada inexorable en 
sorgiren dues paraules ben boniques que feien esment al terrer i a la flor: 
vila i rosa. Durant segles s’ha mantingut aquest nom sobre l’esperit de les 
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persones que el duien i és previst que s’hi mantingui durant alguns segles 
més si a Déu plau.

Però els Vila-rosa han patit nombroses sotregades per poder sobreviure. Els 
temps de la Pax van passar i aquell món de treballs i prosperitat va finir quan 
passaren els temps heroics i les relacions entre soldats, d’esforç i d’honor, van 
donar pas a les lluites pel poder, a les enveges i a les traïcions. Els romans es 
van anar allunyant dels déus i una nova religió d’esclaus –el cristianisme– no 
va servir per donar nova força espiritual a un poble acostumat a la força, a 
l’egoisme i a la crueltat.

Aquella feblesa, cada dia més present, deixà els pobles mercenaris, subalterns 
–els bàrbars– com a força més cohesionada i fiable. Finalment, el poble 
germànic més romanitzat, els gots –potser vol dir “poble de Déu”?– va 
anar substituint tot el poder de l’Imperi romà i establí emperadors i reis 
cercant si no la substitució, l’amalgama familiar amb el patricis llatins per 
implantar una nova casta dominadora. Els visigots (gots de l’oest) acabarien 
situant-se a la Septimània i a la part hispànica denominada Tarraconense 
com a zones agràries més fèrtils i més ben comunicades a través del Mare 
Nostrum amb la resta del món civilitzat conegut. Però els vells hispans 
centrepeninsulars portaven de cap l’establiment d’un poder autònom de la 
Roma en decadència que aplegués el poble a través del cristianisme i que 
veia en els visigots la força militar capaç de mantenir-ne la cohesió. Toletum 
era l’epicentre d’aquest projecte polític d’unificació apadrinat per la cúria 
catòlica. Però ni la conversió al catolicisme de Recared, rei visigot, ni la 
unificació jurídica, que atorgava idèntics drets als senyors iberoromans i 
visigots va poder superar la natural tendència ibèrica a la sobirania local. 
Tampoc la noblesa goda donava cap mostra de submissió i les lluites entre 
senyors de la guerra (morbus gothorum) eren freqüents, amb la intenció 
d’establir el rei que a cadascú convenia.
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En produir-se la invasió musulmana –propiciada pels visigots de la 
Tarraconense i la Septimània contra els de Toletum– el poder d’aquest 
poble germànic es dissolgué com un terròs de sucre i solament aguantaren 
l’escomesa de la mitja lluna septimans i tarragonins gràcies a les muralles 
pirinenques i a l’ajut dels francs, poble també germànic que ocupava el nord 
de l’antiga Gàl·lia. La falta de cohesió entre els autòctons i els guerrers gots 
havia estat causa de la caiguda. En el futur caldria embastar la unió espiritual 
a través de l’Església romana –herència identitària del vell Imperi– i procurar
la convergència racial d’una societat massa heterogènia, encara més amb les 
aportacions fetes per l’emigració hebrea i mahometana vers els nuclis més 
desenvolupats d’aquest petit reducte cristià molt actiu gràcies al treball 
i a l’expansió comercial per mar. El cristianisme seria la guia espiritual i 
de síntesi que marcaria el procediment moral i la síntesi intel·lectual –
feta de molt diverses aportacions– fins a provocar l’eclosió de les cultures 
romanogermàniques fins a l’actualitat.

Els Vila-rosa eren petits propietaris, especialistes en la producció d’aliments, 
i facultats també per al servei militar. La relació vassallàtica amb els Montcada 
es devia al pacte per protegir aquelles terres que eren els límits –molt 
variables durant aquell temps– entre cristians i musulmans. Servei d’armes i 
també una part de les collites i del bestiar a canvi de rebre l’ajut de les tropes 
del comte de Montcada en cas de necessitat. També es produïa intercanvi de 
sang per matrimoni d’algun parent menor del noble amb els seus vassalls, o a 
través del tan censurat –i incomprès en l’actualitat– dret de cuixa o primícia 
del senyor: prerrogativa de jeure amb la dona del vassall durant la primera 
nit de noces. A través d’aquest ús feudal –posteriorment considerat dolent, 
exemple de l’abjecció del feudalisme segons aquells qui volien substituir-lo 
per formes més “humanitàries”– el vassall podia emparentar amb el senyor 
de manera directa. Aquells fills naturals serien els més preuats cavallers de 
la seva host: els seus fills, la seva mainada. Estem en un temps en què allò 
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que compta és el vincle de sang –sobre tot entre els germànics– i no pas el 
vincle social o contractual. Nació ve de néixer i és anterior a les abstraccions 
burocràtiques estatals. La cultura la conferia la mare i l’Església; el poder i 
la pertinença al grup, al clan, a la nació eren cosa del pare, que facilitava un 
patrimoni que calia defensar i fer fructificar. L’honor era cosa de senyors, 
el pagès solament vivia per assegurar-se el nodriment. Cavallers, masovers 
i criats dels senyors sovint tenien amb els seus amos un vincle natural més 
enllà de la pura relació jeràrquica: amb la relació amb els senyors, d’origen 
gòtic, la raça s’aclaria per la capçada de l’arbre social.

En aquells temps no era preceptiu celebrar obertament un matrimoni 
abans que els nuvis haguessin consumat la seva unió. Això eren protocols 
de les classes dirigents on el matrimoni servia per regular els interessos 
patrimonials. La majoria de fills eren naturals i el problema era escatir qui 
tindria dret a heretar, cas que hi hagués quelcom a deixar. Com sempre, els 
poderosos, en els seus afanys humans, es cobraven –sovint de bon grat per 
part dels contribuents– el dret de cuixa a la bestreta, i era després, si l’acció 
havia obrat conseqüències, quan el noble, i fins l’eclesiàstic, cercava alguna 
compensació per a la descendència coneguda –però no reconeguda– o per 
a la seva família. Monges, capellans, cavallers i lacais acostumaven a formar 
aquesta classe mitjana, futura burgesia, juntament amb fadrins de la pagesia 
enriquits amb el comerç i les arts. Com els mestissos de l’Amèrica hispana 
pocs segles més tard, han format el conglomerat ètnic i cultural de la nació, 
i han defensat la seva coherència davant els intents d’assimilació estrangera. 
Per això els Vila-rosa van ser amb Jaume d’Urgell i els Montcada a la defensa 
del castell Formós de Balaguer i avui lluiten amb les paraules per restituir 
Catalunya a mans dels catalans. 
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ERMITÀ

Diuen, els que hi entenen, que tot aquell que escriu no fa sinó copiar al dictat 
les lectures de la seva pròpia vida, i que el mèrit rau a vestir de colors una 
experiència en blanc i negre, i més sovint en gris i blanc manicomi. Aquest, 
doncs, és el relat dissimulat d’allò que l’autor creu conèixer perquè forma 
part dels records, però que els implacables objectivadors, els mesuradors 
d’errors que no obtenen més que errors més exactes en llurs mesures, 
podrien considerar, tan sols, falses percepcions d’una vida que ells mai no 
podran viure ni que visquessin cent vegades. Deixem, doncs, les febleses de 
la “ciència de la veritat” i anem al gra, i del gra a la mola.

Ell va viure treballant. Sempre. La seva ment sempre barrinava mentre 
s’emparrava a una olivera per esporgar-la, mentre podava els rosers, la 
figuera o escombrava l’era. Però també era capaç de jeure durant hores i 
hores llegint o acompanyat de la ràdio que garlava paraules i altres sons. 
Eren les estones en què, estirat i amb el cap al coixí, matava dictadors o 
rumiava com aconseguir un millor preu de les màquines velles subratllant 
els valors afegits en comparació amb altres ginys importats de l’estranger 
que, a més, calia declarar i legalitzar previ pagament d’enormes taxes. La 
seva especialitat eren els motors elèctrics, i tenia una gran habilitat per 
rebobinar-los, adobar-los i fer-los, pràcticament, eterns.

De jove va escombrar el taller del pare fins a brunyir-lo, va repartir pa, va 
controlar la qualitat dels petits components dels motors i fins va repartir 
correu amb la seva gloriosa bicicleta Rabasa, vehicle que li permeté ampliar 
molt el radi d’acció de les seves descobertes. La mort del pare va significar 
també el final del taller familiar. Compatibilitzant els estudis, fins arribar 
a la universitat, amb la feina a la fàbrica, finalment accedí al parnàs del 
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professorat: el país –i l’esforç personal i familiar–, novament, havia obrat el 
miracle de convertir el fill d’uns obrers en un nou llicenciat. La culminació 
dels seus afanys no fou cap premi, sinó uns quants mesos de servei militar, 
temps perdut regalat a l’Estat que va corcar-li l’ànim i l’ànima. Mai no seria el 
mateix. Va aprendre a ensenyar les dents i a rugir quan el món dels homes li 
era massa agressiu. Després, la rauxa, el mal geni i els rampells esdevindrien 
mecanismes sistemàtics de defensa per evadir mals majors.

Ell, però, sempre era blanc i bondadós, rialler, graciós, amable i summament 
compassiu, però el seu humor podia capgirar-se i revirar-se com un mitjó 
en un tres i no res. Del sol llampant de migjorn a la negra nit paorosa, 
sense transicions, sense capvespres. I aquí fou on va caure en mans de la 
ciència que, a base de minerals i uns pocs metalls, va provar de fer-lo més 
dúctil i previsible, més progressiu i no tan radical. I li va fer l’existència més 
endurable per a ell i per als altres.

Els vells ho veien molt evident: «aquest home viu sense amor perquè no 
té cap persona que l’estimi tal i com és ell, per tant, no té cap persona per 
estimar com ell sap. I no es pot aferrar al consol d’estimar-ho tot, estimant 
la intuïció de Déu, perquè no la té, no hi creu. O no hi creu prou: en té una 
falsa idea personal i humana perquè va ser educat en un temps en què, en 
aquest país, Déu era considerat com l’amic del mal, dels esbudelladors, i no 
han tingut paciència per veure com actua el seu amor sobre el cap del botxí, i 
com allibera l’esperit dels esclaus. Aquest home és un malalt de desesperança 
i caldria que l’estiméssim molt per tal que arribés a donar fruit i a perdonar 
el món.»

Sabien que sempre seria transparent als ulls dels altres, que tenia l’ànima 
trencada, però no pas l’esperit. L’ànima és el que ens fa ser allò que som, 
la persona, la bèstia o part de la massa. En l’esperit rau el sistema de 
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comunicacions amb l’univers, és atemporal i funciona en relació directa 
amb el tot quan es vol i se’l sap sintonitzar. És el que ens fa ser individus 
inalienables, la part més secreta i recòndita –sovint per a nosaltres mateixos. 
És la que ens fa avinent tot allò transcendent i ultramundà. És la part de 
l’home que s’intueix i que solament es pot provar a través d’algunes obres, 
o fixant la mirada a través dels ulls fins al fons d’allò que ens és insondable. 
L’esperit és demostrat quan no és present, quan el món esdevé un garbuix 
d’éssers i d’objectes sense cap més destí que la seva anihilació.

¿Què en sabrà del treball aquell que mai no l’ha hagut de practicar per poder 
viure, o aquells que sempre han viscut empentats per padrins per tal que 
manin i no es cansin? Als mandrosos no va pas adreçada aquesta rondalla. 
No l’entendrien mai.

Arribà un dia en què la circulació pel matràs urbà de carrers, subterranis, 
bars i llocs de treball se li féu insuportable. Calia una maniobra de virada 
irremissible i deixar enrere tot l’enrenou d’un moviment que no té altre 
sentit que el brogit i la tremolor per costum, per se, per sentir-se vius entre 
udols, crits i brams, sense més horitzons i esperança que el fer per fer, la carn 
per la carn, el viure esperant una mort segura que, mentrestant, cal ignorar 
com el pitjor dels mals. I de ben segur que la mort no és el mal, ho és molt 
més una vida plena només de buidor.

Hi havia gent com ell als passadissos dels manicomis, únics espais tancats 
oficials, juntament amb les presons, on es podia fumar lliurement i llençar 
una glopada de fum als vigilants. Però aquesta era la sortida d’emergència, la 
fàcil, aquella que sempre té les portes obertes per evitar una eixida brutal i 
definitiva per la porta gran del suïcidi. Prou que ho havia pensat des que el 
seu germà petit, feble i ionqui, es llençà a les vies en una estació de metro pocs 
segons abans d’entrar el tren. Res a fer. Fulminant. Però no, mariconades les 
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mínimes, pensà, mentre l’urpa de la mort l’esgarrapà per dins i marcà el límit 
de la seva pròpia vida: no arribaria a vell. En aquell país era difícil viure amb 
dignitat, tant als guanyadors com als perdedors, eterns perdedors. Tots eren 
esclaus il·lustrats d’una o altra escola incapaços de millorar el text de l’obra 
que representaven. El fatalisme i l’absurd els dominava a tots quan pretenien 
posar-se a l’alçada de la civilització que els circumdava.

I la seva obra seguí representant-se fora del monstre d’edificis i cotxes, de 
comerços, d’oficines i d’indústries, on es movien mecànicament els darrers 
de la classe i els que en fugiren per la finestra a la recerca d’una vida que 
només els oferí uns serrells on agafar-se i encara gràcies.

Així doncs, va fotre el camp de la ciutat i anà a petar a un poblet petitó 
envoltat de camps, d’arbres, de camins polsegosos i algun petit mas que era 
el record de quan els homes i les bèsties hi feien nit mentre treballaven el 
tros, i el poble quedava massa lluny com per anar i tornar, a pas de somera, 
en un mateix dia.

Allà va conèixer aquell país. Allà retrobà l’ànima d’aquell poble esquerp 
però sensible, dur però generós, tan agnòstic com gnòstic, tan ignorant com 
creient. Cada conversa li fou una lliçó, cada jorn de treball un entrenament, i 
material viu de la imaginació tot allò que pensava, de forma pragmàtica, que 
no existia. Allò era un món no sempre prest a la descoberta.

El van fer d’ells, i li haguessin proporcionat una companya si no fos que el 
seu cor ja era la llar d’algú que volia –i no podia– deixar enrere. L’amor és un 
gran impediment per a la llibertat quan esdevé coix, incomplert, a mitges.

Quan arribà en aquell llogarret eixut el seu cervell era format, a parts 
iguals, de lletres, de ciències, de consciència d’esperit i de desengany. Tot 
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ho regulaven les petites partícules químiques dels nervis i un bocí de fe 
que es feia més gran al matí i es reduïa a mesura que avançava el dia fins 
que la nit el portava a una mena de desesperança melangiosa. L’art li era 
una medicina més gran que les pastilles, però no tenia ocasió de gaudir-ne 
més que contemplant les estampes d’alguns llibres i les parets i els sostres 
de l’església parroquial. De tant en tant es fabricava uns quadres que, amb 
el temps i el retorn de les ganes de viure, es van anar fent cada cop menys 
infernals. I la música. A través dels sons i de les cançons li arribà l’autèntica 
sensació d’estimar, fou la primera aproximació seriosa entre ells el primer dia 
que es van conèixer.

Per sempre més servà aquell primer sentiment dins seu i a través del seu 
cos, malgrat els canvis que s’esdevindrien, trasbalsant radicalment la resta 
de la seva vida. Aquell amor va ser l’autèntica força de la solitud fecunda 
que des de feia molt de temps cercava sense ser-ne conscient del tot, com 
qui, enmig del món, tan sols desitja saber qui és ell i cerca les respostes en 
el coneixement que se’ns ofereix de les coses. De la superfície de les coses, 
perquè el sentit acostuma a ser recòndit, i la veritat ben evident, malgrat les 
conclusions enrevessades de les nostres anàlisis meticuloses.

Parlava poc i rumiava molt. A casa llegia contínuament llibres que tractaven 
sobre civilitzacions antigues i sobre l’angoixa de l’home massificat. Obria 
per qualsevol pàgina els evangelis gnòstics, aquells que l’Església oficial veia 
amb recel perquè ofenen interpretacions personals en el camí vers la divinitat 
a través del coneixement proporcionat per l’estudi i la relació directa amb 
l’Esperit. Massa facilitats per a l’heretgia, considerava la majoria dels bisbes.

Saludava tothom i, si calia, conversava amb els inquiets de cor, no amagava 
res de la seva vida anterior, urbana, feinejada, estudiosa, però buida. Molts 
el consideraven poc més que un foraster guillat que havia vingut a raure 
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cercant la pau del camp i de la seva gent calma, metòdica. I no anaven errats. 
Entre gent, però, fins el més estrany troba el seu corresponsal, cada pedra el 
seu encaix i tot ocell acaba fornint el seu niu. Així ell acabà fent una certa 
amistat amb l’avi més gran del poble, un pagès calçat amb espardenyes i 
cobert hivern i estiu amb barretina, cosa cada cop més poc freqüent entre 
les noves generacions fetes a les modes de la capital. Tots dos eren de poques 
paraules: les havien gastades al llarg dels anys i dels desenganys de tant fer-les 
anar i rebre, a canvi, tan poca comprensió. Les paraules no sempre diuen allò 
que signifiquen, sovint són la veu de sentiments i instints segrestats darrere 
els sons, sovint diu molt més l’expressió de la cara, de la boca, del cos que 
no pas el mot emprat. Però encara servien per sobreviure: «vols aigua?», 
«cafè?», «què tens res per dinar?», «demà no surtis sense el paraigua». 
Feien petar la xerrada invariablement a quarts de nou, abans de sopar. Uns 
diàlegs que podien sorprendre els tafaners per la seva simplicitat. Dues o 
tres frases i deu minuts de silenci en total mentre el vell adobava una punta 
de puro ressec amb paper de fumar i saliva, i mirava d’encendre’l amb els 
llumins tot aclucant els ulls per evitar la flama: «Tu i jo ja hem vist tot 
allò que calia veure», deia, i ell responia: «Encara he de descobrir Amèrica, 
però la duc dins i no sé com arribar-hi», «és qüestió de temps, tot allò que 
ha de passar, passarà si forma part de l’ordre de les coses».

Un dia el vell li va parlar d’una ermita abandonada, un lloc que havia quedat 
maleït durant la darrera guerra perquè tant els uns com els altres havien triat 
l’indret com a teatre dels seus carnatges. Ningú no havia tornat a posar-hi els 
peus, cada casa recordava algun dels morts que allà van quedar. Per arribar-hi 
calia baixar fins al riu, deixar el secà polsegós i endinsar-se durant hores per 
un corriol que anava remuntant la serra fins a una collada estreta, al costat 
del cim més alt. No era una cresta molt alta, però la vegetació era feréstega i 
d’un verd fosc que engolia la llum dels voltants. Aquells cims es beneficiaven 
de les nuvolades arribades de marina, un tros enllà, i deixaven passar només 
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algunes masses esfilagarsades que descarregaven rosada i pluja, i passaven 
esqueixades a l’altra banda de la carena deixant anar quatre gotes per tal que 
les basses i els pagesos no es morissin de set. En canvi, allà dalt, no hi faltaven 
deus, fonts i algun rierol excitat pels ruixats de la primavera i la tardor. No 
era, però, un paratge idíl·lic, una selva atapeïda cobria la terra i les roques. 
Feia segles que no hi passava la mà ordenadora de l’home i l’únic vestigi de 
civilització era la vella ermita, la mínima expressió d’una construcció bastida 
en els temps dels moros, amb unes obertures culminades, les més antigues, 
per arcs de ferradura, testimonis dels segles visigots, que s’avançaven a la 
resta, d’època romànica llombarda. No era un edifici molt reeixit, però 
conservava, en la seva petitesa i simplicitat, la subjectivitat de cada generació 
de mestres d’obra, dels seus models estètics, dels seus gustos i, ben segur, 
de les disputes amb la jerarquia religiosa local i fins amb la seva colla de 
paletes per tal d’ajustar la feina projectada als pressupostos disponibles. Era 
bonica l’ermita? Era una ermita, un lloc de culte festiu. La bellesa provenia 
de la seva antigor i de les pregàries i lloances evocades al llarg de tants segles. 
Les oracions acaben per afaiçonar els indrets sagrats, tan si aquestes són 
d’agraïment o per lamentar les tragèdies provocades per la feblesa i l’error, 
tot implorant el perdó a la part lluminosa de l’Esperit del món.

L’espadanya encara conservava la campana, però sense cap corda per fer-la 
sonar des de baix. A la nau, tan sols l’altar i una creu de fusta sense desbastar 
restituïen la dignitat al lloc que també patí la destrucció durant els esclats de 
fúria antireligiosa dels segles anteriors. Alguns van creure que anorreant la fe 
i matant capellans feien una revolució eugenèsica. I es van trobar el contrari: 
tot va continuar igual sota formes diferents: nous sacerdots escampaven 
nous dogmes des de nous púlpits a les càtedres, als papers impresos i, més 
endavant, a través de la veu i de la imatge escampades a tort i a dret fins les 
llars de les famílies.
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Com que l’avi anava a poc a poc per aquell sender costerut, l’excursió va durar 
més hores del que era habitual. L’efecte sobre el futur eremita fou, però, 
impressionant, com una revelació. Li semblà arribar al centre del seu cosmos 
i no va tenir cap dubte: aquell havia de ser el seu lloc al món per molt de 
temps. En arribar a la petita collada que feien dos cims propers aparegué la 
petita casa de Déu. La porta era oberta i van poder fer una inspecció ràpida. 
Calia treballar força per fer d’aquella ermita un lloc digne novament. Ell 
s’instal·là a la cambra estreta que feia de sagristia, un espai aprofitat en un 
racó de la nau. Tenia una llar de foc mínima, allà tot era petit, però amb un 
jaç, una taula i una cadira en tenia més que prou.

Va costar convèncer el bisbe de la diòcesi. Ell era allà un desconegut de 
poques referències i algunes sospites. No tenia cap més aval que la seva 
determinació i la simpatia d’algunes persones com el vell, que valoraven 
la seva bonhomia i el respecte amb què tractava tothom. Sa Il·lustríssima 
retreia algunes pegues, però ell es comprometé amb els seus projectes senzills 
i factibles: mantindria la integritat de l’edifici per tal que hi poguessin 
pregar i fer estada els pelegrins. Finalment li ho va demanar per l’amor 
de Déu, i aquest prec va allunyar del bisbe cap més objecció. Es podria 
recuperar l’antiga romeria que es feia cada any coincidint amb la diada del 
sant invocat en aquell lloc, un costum perdut que solament recordaven 
els més vells de la contrada. Ell hauria de tenir-ho tot a punt per tal que la 
jornada fos lluïda i ajudar a fer la Missa. A més, mantindria sempre oberta 
l’ermita per a tot aquell que hi volgués anar a pregar, hauria de tenir aigua 
i algun dels fruits de temporada que proporcionaven els arbres i les plantes 
per ajudar a refer els pocs visitants que hi poguessin arribar durant l’any. 
Les dificultats per accedir-hi, però, no facilitaven el trajecte des de la vall. 
Tan sols excursionistes esparsos o famílies que pujaven cavalcant damunt 
someres per complir alguna promesa. Després, amb les màquines de rodes, 
s’hi acostaven ocasionalment més persones. Tots dedicaven alguna pregària 
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fugissera a la creu feta amb dos bastons abans de descansar contemplant el 
paisatge de la vall que, en els mesos de fredor, sovint era cobert de gebre o 
per un mar de núvols, un cobrellit que mantenia el món hibernat fins que 
tornés el sol a desvetllar la terra.

Durant uns mesos es dedicà a adobar la teulada. Després afermà alguns 
murs, pintà i posà a punt el seu cubicle. Alguns veïns del poble li van fer 
un cop de mà prestant-li eines i les bèsties per poder carretejar el material 
indispensable que ell no es podia agenciar allà dalt. Malgrat els tombs de la 
vida, no havia perdut mai el contacte amb el seu amor, l’únic que, durant 
molts anys, li havia semblat durador i impertorbable. Ella es va comprometre 
tàcitament a pujar cada mes per pujar-li algunes provisions i ajustar, amb el 
seu frec, els mecanismes de la seva ànima, que encara no sabia envolar-se 
cap a la metafísica i perdre del tot el contacte amb el món. Tanmateix, ella 
havia estat mestressa i guia de la seva vocació ascètica, i no se’n planyia de 
la nova situació. Temps enrere havia superat l’atracció per la mort, darrera 
escapatòria de la desesperació i aprengué a esperar pacient el dia que neix al 
final de cada nit.

Les seves visites li eren terapèutiques: el cor encara reclamava un 
corresponsal. El rebost també agraïa les ofrenes, sobre tot durant el temps 
d’hivern. Cap a la primavera i l’estiu no es feien tan necessaris els auxilis, 
no faltaven fruits i herbes, llavors i alguns insectes mengívols, o bolets a 
la tardor. El pa que li pujaven es feia sec de seguida, la llet es convertia en 
mató als pocs dies, l’embotit el feia durar per gaudir més temps d’aquelles 
sofisticacions gastronòmiques. Però el que més li agradava, el seu plat favorit 
eren les llaunes de sardines, que només gosava obrir els dies més assenyalats: 
els dies que se sentia especialment feliç i content de ser on era. Com que 
s’acostumà a menjar poc cada dia, hi havia mesos que, en arribar noves 
provisions, encara li quedava alguna cosa de reserva: una punta de fuet, 
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alguna figa seca i un rosegó que compartia fraternalment amb un ratolí que 
tenia, sobre aquell espai i tot el que contenia, drets d’antiguitat.

Quan ella baixava muntada en el ruc, ell notava fortament la solitud, el 
cos buit de desig, un enyor profund, però la sensació renovada de ser en el 
seu racó de món, malgrat tot. Tornava a la companyia de les mosques, les 
aranyes, de l’esquiva guineu, del ratolí que tot ho regirava i, sobre tot, de 
la gran varietat d’ocells que planaven damunt seu o arrecerats entre en els 
arbres del bosc omnipresent. No és senzill descriure la relació que l’unia amb 
totes aquelles bèsties, segurament molt similar a la que desenvolupà sant 
Francesc d’Asís durant els seus recessos espirituals a les muntanyes abruptes 
del seu país, on establí una unió directa amb cada ésser vivent, criatures d’un 
origen comú sobrenatural, segons afirmacions del creacionisme, i quines 
subdivisions explica la ciència amb les seves hipòtesis evolucionistes.

Déu no acostuma a manifestar-se de forma evident i corpòria. Si algú diu que 
l’ha vist, serà pres per un al·lucinat, algú que ha patit una alienació mental 
potser impressions molt fortes per causes emocionals... o en haver caigut 
del cavall per una il·luminació encegadora com sant Pau quan perseguia 
cristians. Però és possible que les personalitats més intuïtives o sensibles 
rebin –o es pensin que reben– petits llampecs on es revela la presència 
divina, picades d’ullet quan hom es queda sol, amb la propietat individual de 
sí mateix. En aquestes llambregades es pot albirar el sentit del tot –invisible, 
inefable, incògnit, indemostrable–, com si les coses parlessin i un vol d’ocell 
rubriqués el pensament que travessa el cap i hom té la profunda sensació de 
veritat adherida intensament el propi ésser, part ínfima de l’Ésser que relliga 
tot allò existent. Un roure colossal que ens marca el camí i ens amaga els 
corriols per on no hem de passar, perquè més enllà hi ha perill i desolació. 
Unes pedres velles que ens fan recordar els manobres i picapedrers, savis 
de la geometria amb què van aixecar temples i catedrals en llocs sants des 
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de l’antigor. En un cop de cor percebem la presència secreta i misteriosa 
d’aquell Déu abrahàmic, i també la d’altres déus d’altres nacions que van 
aplegar la força, la voluntat i el rigor de les velles nissagues per fer-nos existir 
fins arribar a ser allò que som en el lloc on som.

Una nit de novembre, quan ja feia dies que cremava llenya a la petita llar de 
la rectoria, es va endur un bon ensurt. Un grup de sis homes van entrar d’una 
revolada a l’ermita i el van apuntar amb llurs armes. No eren caçadors, tot 
i que ho semblessin per la roba marró, verda i negra que vestien. «Queda’t 
quiet i no et passarà res» li va dir un d’ells mentre l’ermità alçava les mans. 
«Ja les pots abaixar, sabem qui ets, tranquil». Eren bandolers, n’hi havia 
alguns per la contrada. Bandolers del bàndol que havia perdut la guerra. 
Anaven per la política. No es coneixia cap segle, des que es van extingir els 
comtes, que no hi hagués hagut en aquella terra una o altra guerra. Guerres 
entre nacions, guerres entre faccions, contra el rei o contra el general de 
torn. Fins en temps de pau els homes feien cara de soldats i les dones de 
guerrilleres. El bandoler emboscat era el tipus folklòric per excel·lència, i 
no sempre com a model de fugitiu, sinó com a persona corrent que cerca 
la llibertat individual –com l’ermità– i del país. Així doncs, ells i ell eren 
germans i ningú no podria entendre’s millor mútuament.

Els bandolers tenien gana i van compartir amb l’ermità el poc que duien als 
sarrons i allò que ell els va oferir, que era tot el que tenia al petit rebost. Van 
parlar llargament fins més tard de mitja nit. Ells, sobre les seves polítiques, 
sobre la justícia, els dolents, els companys i la necessitat de sacsejar el domini 
infame dels opressors. Ell feia que sí amb el cap, i els aconsellava molta cura 
i molta oració. No se’n van riure d’aquesta darrera admonició perquè, ja 
es veia, era un home mig sant, amb uns ulls sense lloc per a la mentida, i 
perquè coneixien perfectament la seva procedència: tot i la seva voluntat 
de distància, pertanyia al seu mateix món, el d’aquells que havien estat 
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abandonats injustament per les forces de la llibertat i del bé. Però l’ermità 
formava part de les tropes de l’esperit, molt importants quan el braç i la força 
no són prou poderosos.

Van marxar de matinada després de compartir l’esmorzar: un got d’aigua de 
la font i dos grapats de nous collides la tardor passada de les nogueres velles 
que ombrejaven el camí cap a l’altra banda de la carena.

La fresca de primera hora el despertava cada dia, i després d’endegar lleument 
el seu habitatge –que mai no necessitava pas gaire endreça– es dedicava 
durant una hora a meditar, a cercar el contacte amb l’Esperit, cosa que 
gairebé sempre li era favorable si no tenia cap neguit en el pensament, causat 
invariablement per les coses del passat: errors, dolors, somnis inabastables o 
enyors. La pau completa de l’ànima és gairebé impossible, perquè les persones 
estem fetes, com els arbres, d’un tronc, i també de moltíssimes branques que 
aspiren a la llum i al vent, però que poden esquinçar l’estructura general de 
l’ésser si creixen a llur albir sense una subjecció a la proporció del sistema de 
què formen part. Fins alguns cops és necessària una poda per facilitar la vida 
del conjunt.

Quan el brogit de les noves lluites s’albirava des dels cims del seu refugi els 
homes van deixar de pujar a l’ermita. Ella també interrompé les seves visites 
regulars i reconfortants. Quedà aïllat entre els núvols i les carenes i no fou 
tant la pèrdua del subministrament d’aliments allò que li va doldre, sinó la 
medicina que per al seu cor, per a la seva ànima, significava ella. La manca 
d’amor humà, durant un temps, condicionà i molt el seu amor a la divinitat: 
no sabia entendre per què el seus designis li ho havien negat. Què esperava 
d’ell, tan feble, tan insignificant? Les seves reflexions teològiques anaven 
deixant enrere les especulacions racionals i esdevenien més la sola i pura 
contemplació, la convicció que la vida en el món és tan sols una etapa, i 
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que l’amor al tot pot incloure i relativitzar l’afecte a una de les seves parts, 
malgrat la melangia de no poder-la tenir al costat, perquè si hi ha l’Esperit, 
també hi ha, mentre no arriba la mort, el cos finit que pateix i desitja, que 
necessita el pa i la carn. En aquell temps esdevingué plenament ermità, i els 
seus dies van canviar radicalment.

Si fins aleshores els seus amics l’esquirol, el pit-roig, el llargandaix, el conill, la 
rata i el cabirol havien estat la companyia quotidiana dins d’aquell territori, i 
fins les sargantanes se li acostaven a frec de mà, ara començaven a ser la clau 
de la seva subsistència. Lluny dels queviures elaborats per la gent de la vall, es 
va fer caçador per la força de les circumstàncies: o caçar o abandonar el seu 
cau místic. I si bé sentia una forta fiblada cada cop que un animal era atrapat 
a les seves trampes, més fortes eren les fiblades de la gana i la necessitat de 
nodrir-se. La urgència irresistible de la fam regulava la intensitat dels seus 
sentiments al nivell que dictava l’instint de supervivència. Tanmateix, 
també els embotits o les sardines en llauna procedien de la mort prèvia dels 
animals que el consumidor por eludir, tot deixant per al proveïdor la part 
brutal del negoci.

Alguns dies retardava unes hores el moment d’allitar-se i es quedava mirant 
l’immens contrast del negre celestial escampat d’estrelles, estirat dins un 
vell sepulcre excavat a la roca prop de l’absis. Sabia de la incommensurable 
magnitud de l’Univers. Ho deien els savis i ho duia escrit la Bíblia, però no 
podia capir l’infinit, ni tampoc l’eternitat. És quelcom difícil d’imaginar per 
a un home avesat als seus límits en un món que feia segles que havia deixat 
de ser pla i desconegut. No sabia el nom de les constel·lacions però coneixia 
les formes que formaven els estels i com es movien –o era la terra?– durant 
la nit. Podia, doncs, orientar-se en conèixer la geometria estel·lar, però no 
fer cap lliçó d’astronomia. Ho havia anat aprenent tot veient girar la nit 
des de la vella sepultura. De tant en tant una aclucada d’ull dins d’aquella 
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immensitat: un bòlid, un cometa, un meteor, un estel fugaç. Ben sovint 
havia d’entrar cuita-corrents cap a la seva cambra perquè, en adormir-se 
mirant el cel, el fred de la matinada li refredava els ossos, i era molt molest 
agafar un refredat sense ningú que el pogués cuidar. Però si calia, les herbes 
remeieres que alleugereixen el malestar eren ben abundants arreu.

I un dia van arribar els altres, la gent de l’altiplà, amb els seus uniformes 
grisos i unes gorres de gairell amb cordillets acabats en un plomall que els 
anaven de cantó a cantó del front, ficant-se’ls ara en un ull, ara en l’altre. 
I bufaven i rebufaven per tal de poder tenir la vista descoberta i l’objectiu 
enfocat. Els manava un que duia gorra de plat i molt mal geni. Portava una 
creu al pit, però semblava fet de la mateixa pell del dimoni. Parlava a crits, 
en altiplanenc, amenaçant tothom –els seus i a ell– amb els mil refinaments 
dels mals de l’infern i amb una mort innoble si no es feia tot seguit allò que 
anava ordenant: regirar, pujar, baixar, envoltar, escrutar, escorcollar i que li 
portessin un got d’aigua i un paquet de cigarrets que engegava, consumia 
i llençava compulsivament, com si fossin la seva atmosfera vital. En altres 
temps, aquell oficial seria un pacient ideal per a les germanetes que cuiden 
bojos al manicomi. Però ara era la guerra: el món ideal dels trastornats 
furiosos. I com més sonats, més fàcil els era ascendir en l’escalafó de 
l’escorxador general. Un cop acabada la guerra seguiria sent imprescindible 
mantenir la pressió del mal per poder defugir la justícia de la civilització, si 
és que aquesta no moria ofegada dins del toll de sang i de fúria forassenyada 
en què havien convertit aquell tros de món.

L’oficial empaitava altres bojos que ara tenien mala peça al teler: els folls de 
la llibertat, els orats de la democràcia i dels referèndums. Aquells il·luminats 
que volien fer del seu poble un experiment on la gent adquirís criteri gràcies 
a l’educació i a la informació honesta; que es decidís entre tots què calia 
fer de les coses que afectaven a tothom. No va poder ser. Aquell bocí de 
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terra era un mal exemple per als veïns, acostumats a fer allò que es manava 
des dels palaus llunyans i des dels cercles de la gent important, aquella que 
no es barreja amb la patuleia feta a la submissió, a la flamarada, però no 
pas a pensar. Jerarquia, monarquia, qui mana, mana, la selecció dels més 
astuts, dels sepulcres blanquejats, de qui vendria fins a sa mare. Eren pobles 
veïns, però radicalment oposats, i el nombre i la força no jugaven a favor dels 
escrúpols morals.

El pobre ermità feia temps que havia deixat enrere l’estupidesa i la malignitat, 
però allà la tenia novament davant seu. Dimonis decorats amb creus, eructes 
de l’infern invocant la paraula de Déu. El retorn al plistocè presentat com 
la màxima modernitat del poder a partir d’un nou estat basat en el control 
absolut de cossos i ments. I es volgué fondre. Tot i això la força acudí als seus 
ulls que espurnejaven davant la tropa, i les paraules dels profetes li van eixir 
de la gola ocupant tot l’espai sonor d’aquell lloc sagrat: «Això no és terra 
vostra, sinó de Déu. Fa segles que la cuidem de males bèsties. Ens protegeix 
el llamp del cel i la pedra de la terra. Només volem viure en pau, i aquell 
qui ens vulgui destorbar tindrà, en la mort, el retorn al seu infern. Sé que 
enteneu perfectament aquest parlar de muntanya perquè és el pare de la 
vostra llengua estranya.»

No havia acabat de dir aquestes paraules quan s’escoltà, procedent dels 
matolls, una descàrrega unísona de fusells, i cada soldat tingué la seva bala, i 
l’oficial dues: l’una al cap i l’altra al cor. Allà finí la patrulla de reconeixement 
de l’exèrcit de l’altiplà. Aquella fou la primera operació d’avançada, la que 
més va penetrar dins les muntanyes. Ningú no va cercar els soldats, els seus 
cossos van desaparèixer arrossegats pels seus executors. No hi hauria cap més 
fet d’armes prop l’ermita. La guerra fou guanyada per les forces del mal, pels 
homes de l’altiplà, però durant un temps cap més uniforme gris es va veure 
pels voltants. De pistoles, fusells i escopetes sí que se’n seguiren veient, però 



138

eren les dels caçadors o bandolers, que mantenien la seva lluita de guerrilles, 
desesperada, contra els grisos, els verds i els estampats, per tal de mantenir 
una zona d’inseguretat per a ells i condicionar el seu domini totalitari del 
territori, tot mantenint els seus homes i dirigents amb aquell ai al cor de qui 
en qualsevol moment pot ser enviat a les portes de l’eternitat.

Durant uns mesos els bandolers van servir-li de subministradors: una mica 
de pa, arròs, algunes viandes, fruits secs i, és clar, llaunes de sardines, que 
eren el seu delit, i una comunicació –molt diferida– amb la vida marítima 
que visqué de jove entre els pescadors de la costa fins que marxà a viure 
entre els pagesos. Aquell estiu, després del sacrifici dels grisos, va dormir 
cada nit al ras, dins la més ampla de les sepultures excavades a la roca a frec 
de l’ermita. Es va fer un fart de somiar i de recordar la seva infància. Les 
situacions les sentia amb una intensitat hiperreal, impúdica, el sentit de 
cada escena el percebia en tot el seu significat: tot instant de la seva vida 
semblava tenir una ànima pròpia, un missatge, unes causes i conseqüències 
que li havien passat desapercebudes quan foren presents, en el moment de 
passar per l’instant real de la seva existència. Cada ésser, cada pedra, cada bri 
d’herba, cada refilet d’ocell i cada acció duta a terme el portaven cap al seu 
present solitari a la recerca de la plenitud i del no res apaivagador. No és que 
se sentís feliç, simplement se sentia ser pel fet de no sentir contínuament, 
d’existir i prou, del tot, sense més voluntat que la de seguir aquell camí 
entre el cel i el món. Solament li recaven aquells anys de companyia i plena 
complicitat amb ella. Què se n’hauria fet? Ningú no li pujava notícies, d’ella. 
L’enyorava, a estones. Si havia de ser, seria: si era escrit que hi hagués una 
retrobada, seria. Si no, esperaria, com sempre pacient, el retrobament de les 
seves ànimes dins la fracció d’Univers destinada a l’amor etern que la ciència 
encara no havia sabut trobar, ni situar-ne les coordenades.
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Pensava sovint en aquestes coses, un cop havia pogut omplir la panxa amb 
fruites i alguna sopa vegetal. També podia obtenir mel, però era molt perillós
perquè les abelles defensaven a mort el nodriment de les seves pròximes 
generacions, dia a dia, any rere any, entestades en la continuïtat, i d’aquesta 
manera li ensenyaven un dels principals sentits de la vida: la repetició, una 
història que sembla iniciar-se en cada vida i que no és més que un cicle 
tancat en sí mateix. Això ho havia llegit feia temps a les pàgines d’un filòsof 
estranger, obsedit en l’explicació del coneixement a través, no solament de 
la intel·ligència quantificable, sinó també de l’esperit, la part intangible de 
l’ésser que ens fa acostar a tot allò que és i que –avui– encara no coneixem 
malgrat els avenços del saber en tots els àmbits. No se sap, però és. L’existir 
com una cadena d’existències similars. Les plantes, els animals, les roques, 
les onades del mar, tot allò que es pot veure, els udols planetaris que capten 
les grans antenes d’ones astrofòniques. La reiteració de les persones gràcies a 
l’impuls eròtic dels pares; els dies, que es plagien els uns als altres, la imitació 
que en fem dels mestres, la còpia que pretenem perpetuar a través dels fills. 
El sol ix i s’amaga regularment, i els guerrers germànics invoquen Wotan 
per tal que no s’aturi la vella novetat de cada albada, perquè del dia i del 
sol en depèn la seva vida perpètua com a herois quan s’esvaeixen els terrors 
nocturns de l’anihilació.

Per molt que s’esforci el progrés en la instrucció de la mainada també, 
sempre, retorna la brega, la lluita, i els bàndols s’abraonen els uns sobre els 
altres. L’home més civilitzat treu la seva part ferotge i marxa sobre l’enemic 
disposat a degollar com a acte radical de defensa. És això o el lent i silent 
suïcidi del derrotat inert, un mort en vida per no haver sabut vèncer. La 
lluita forma part de la vida, ja ho deien aquells que estaven disposats a 
exterminar els mesells; però també és cert que l’home ben constituït pot 
crear succedanis de violència a través de l’art, de l’esport o de la confrontació 
de parers, festejant al final de cada jornada el triomf de la força muscular, de 
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la raó o de l’amor... sempre que aquestes facultats no hagin fugit del seu caos, 
del seu cap ni del seu cor.

Com un dia es van extingir els costums caníbals, sublimats en l’Eucaristia i 
altres celebracions gastroespirituals, l’ermità tenia el convenciment que la 
mort per guerra, la violència homicida, també esdevindria un dia tan sols 
un record esgarrifós del passat, i tan sols en restaria un, de mort immortal: 
aquell que es venera cada diumenge en el sacrifici ritual, reiterat, de Crist 
a la Missa. Per tal que això s’esdevingués per a sempre, ell pregava cada dia 
agenollat davant d’aquelles dues branques creuades. Les oracions marcaven 
el ritme invariable de les seves jornades.

***

Més endavant es recuperà el costum de pujar un cop l’any a l’ermita. 
Alguns eren moguts per la fe, altres pel prec-a-canvi-de... i fins i tot n’hi 
havia que pujaven per-si-de-cas... i cercant la funcionalitat: sempre s’havia 
dit que visitar el sant “funcionava”, que no feia miracles, però que influïa 
benèficament sobre els negocis, el bestiar i la llar durant tot l’any. D’altres, 
no pocs, ho feien pel pa i les llonganisses, pels llardons, pel codonyat i els 
carquinyolis que subvencionava l’ajuntament. Pujaven moltes dones i 
mainada acompanyades d’homes grisos amb un posat que volia ser distès, 
uns uniformes sense rostre que havien guanyat la guerra i no sabien ben bé 
fins quan. Anaven discretament mudats amb les seves guerreres gris perla, 
gris plata, gris plom i gris nuvolada. No els feia ni gota de gràcia moure’s per 
aquelles costes boscoses que foren parany per a alguns dels seus, i des d’on 
encara eixia algun tret venjatiu. Sabien que eren el cau del llop i dels bandolers, 
però confiaven, tanmateix, que la presó, l’exili i els escamots d’execució els 
estaven trencant la moral i volien creure que tindrien per davant molts anys 
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de calma: la quietud de les cadenes, la prosperitat obtinguda amb els esclaus 
i la pau dels cementiris

L’ermità s’encarregava de mantenir ben desbrossat l’erol de davant perquè la 
gent s’hi pogués instal·lar: estendre els farcells i seure. Havia aplegat llenya 
per als focs i tenia l’ermita en condicions de ser visitada: escombrada i sense 
gaires teranyines. Havia posat un pot amb un pom de flors en un cantó de 
l’altar.

Era fora, embadalit seguint el vol esglaonat d’un gaig entre la boscúria, 
quan sentí la remor de gent i començà a veure els seus caps a la part més alta 
del camí. Dones, mainada, alguns vells i els homes inevitablement grisos. 
Desvià la mirada dels arbres on encara evolucionava de branca en branca 
l’ocell, definitivament espantat per la remor humana, i llavors fou el seu cor 
qui va botre dins del pit per la sorpresa que li causà veure-la, a ella, després 
de tant de temps, portant de la mà un vailet de no més de sis anys. En 
atansar-se, se saludaren reprimint l’emoció, però amb una llàgrima a punt de 
desbordar la parpella. No es van dir res, de sobte tot ell va notar el benestar 
de l’amor, ni que fos d’aquell amor que ja creia perdut. De moment cadascú 
va seguir amb les seves coses. Ell, rebent i saludant els seus antics veïns, ella 
fent tot el parament per l’esmorzar col·lectiu que farien després de la Missa 
que celebrava, amb tota senzillesa, el capellà del poble. El noi es va enganxar 
durant tot el matí als vestits de l’ermità i ho va voler saber tot d’aquell home 
singular, de com vivia, dels arbres, de les bestioles i de si parlava sovint amb 
Déu, com feia la seva mare. I de si Ell li contestava i de quina manera ho feia. 
Ell li digué que la divinitat sempre ens parla dins nostre, dins del pensament, 
si és que estem atents a allò que ens comunica, però sobre tot ho fa a través 
de la naturalesa: dels animals, dels núvols i de tota cosa viva, i fins i tot a 
través de les pedres –que també viuen a la seva manera–, perquè nosaltres 
som coses vives. Cal estar atent a aquests missatges, invocar-los, demanar-
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los a través de la pregària, ser conscients de la seva grandesa i poder per tal 
que la nostra vida sigui digna del bé i que el destí ens pugui ser favorable, 
obrant com Ell vol, segons les paraules sagrades que ens va deixar a través 
dels profetes i que ell aprendria, més endavant, a les sessions de catequesi 
abans de fer la comunió. El noi quedà atrapat durant unes hores per l’aura 
que desprenia aquell home que –ell no ho sabia– havia hagut de vèncer 
durant la seva vida la temptació i el pecat, tan propis dels homes. L’engany, 
l’odi i la violència no eren estranys dins la memòria de la seva vida passada, 
però tampoc la llavor de la veritat que, poc a poc, va anar germinant en ell 
a mesura que el món s’anava fent més relatiu i prescindible en ell, mentre 
les tenebres sotmetien més i més pobles, tot ampliant el terreny de les seves 
conquestes.

Aquell petit li parlava de la mare, de l’escola, de la seva espasa de fusta i 
dels soldats. El seu pare n’era un d’ells, d’aquells que, anys enrere, havien 
entrat victoriosos pel carrer major, amb els uniformes encara empolsinats 
i tacats de sang, lliurant la darrera batalla contra els bandolers, que 
s’autoanomenaven “defensors de la llibertat”. Ell no sabia –potser algú li ho 
diria més endavant– que fou concebut arran d’aquella entrada dels soldats 
al poble, a sac i a matadegolla. La dissort dels derrotats acostuma a ser una 
bala al pit o el coltell que talla el coll. La fatalitat de la dona dins l’horror 
bèl·lic, per una tradició ancestral, atàvica, és el martiri de la violació, sovint 
seguit de l’homicidi. En el cas de la mare del xiquet –l’antiga companya de 
l’ermità–, es reduí a la violència venèria. Un cop nascut el nen, el comandant 
de l’escamot que va “alliberar” el poble va voler regularitzar la situació 
mitjançant el matrimoni i el bateig. Així, feia uns anys que era una dona 
casada. Amb l’enemic. Amb un representant del poder que, gràcies al terror, 
s’havia fet poc més que omnipotent.
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Fou per això que ella va deixar de pujar a l’ermita per dur-li queviures i roba 
d’abric a l’hivern. Per això ja no jeien mirant el cel durant les nits d’estiu fins 
que els despertava la fresca. Com si el sentit de la vida i el seu sender fos, tan 
sols, estimar-se. L’amor i seguir vius, i prou.

Quan a la tarda tothom reposava, enfarfegat de menjar, i els soldats roncaven 
una llarga migdiada tombats pel vi negre i per les visites a la bóta del conyac, 
ells dos van tenir uns minuts per intercanviar paraules. El nen jugava amb els 
altres emparrant-se pels arbres. De fet, fou ella qui va parlar. Li va contar el 
final de la guerra al poble, com van entrar els soldats a la recerca de beure, de 
menjar, d’or, de plata... i de dones. I com no se’n va poder desfer del caporal, 
borratxo de victòria. Va voler morir en aquell instant, però no ho va fer 
perquè sabia prou que ja duia vida al ventre, el seu cos li havia deixat molt 
clar que seria mare d’ençà de la darrera pujada a l’ermita. Que ell era el pare, 
aquell noi era el seu fill i no pas del soldat. Que no duia res de la seva raça 
sinó aquella mania induïda per la guerra i per les armes. No era mal pare, 
aquell estranger, tenien algunes virtuts, la gent de l’altiplà, però semblava 
que només havien nascut per manar i per aparentar una noblesa que cap dels 
seus cors no posseïa. Potser en el futur caldria tenir gent preparada per a la 
guerra. Mentrestant era més important la resistència de l’esperit, del costum 
i de la llengua –ànima comuna del poble–, o serien esborrats de la terra 
com tants altres pobles han sucumbit, absorbits pels seus conqueridors. 
Els volien fer com ells, però per servir-los. Si encara no tenien prou força, 
caldria fermesa, endurança.

Feia tants anys que gairebé no ho recordava, solament li venien detalls, de 
sobte i en somnis, sobre els seus anys joves en els escamots de la resistència, 
aquells que eren qualificats com a bandes terroristes pels invasors, protegits 
per una legalitat inventada i legitimats a través de la passivitat còmplice 
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dels països veïns. I també per grups de col·laboradors delerosos d’ascendir 
socialment a través de la delació i la submissió canina al nou ordre establert.

Algunes nits s’incorporava al llit, agitat, com empès per un ressort, perquè 
li havia retornat en somnis la imatge del seu braç i el gest amb què degollava 
un soldat enemic. Un doll de sang porpra esquitxava arreu mentre sentia la 
ranera de l’agonia quan el darrer aire surt dels pulmons, emportant-se amb 
ell l’ànima del pobre desgraciat.

Quan va ser conscient que tota resistència era inútil, malgrat que necessària 
per tal d’alimentar amb gestos el coratge de l’esperit del seu poble, se li va 
fer més present que mai la feble naturalesa humana: la dels vencedors i la 
dels vençuts. Però no va donar la lluita per finida. Tanmateix, calia cercar 
altres formes de mantenir-se vius i pròspers, malgrat haver-ho de fer sota 
el domini de la força forana disposada a dissoldre amb la seva arrogància 
qualsevol qualitat local i a manllevar els fruits de l’esforç comú. Com a nació 
ramadera, els nous amos tractaven els pobles dominats a la manera de bestiar 
propi al qual explotar, encreuar o anihilar si es considerava necessari.

L’afluència de colonitzadors a aquelles valls, a la recerca de les seves suposades 
riqueses, va ser una allau constant durant anys, però es van adonar que els 
tresors no brollaven del terra, que calia treballar amb constància i sacrifici. 
En absència dels vençuts i del seu tarannà rigorós i sobri, aquells nouvinguts 
serien incapaços de mantenir la prodigalitat de la terra. Seria com si mai no 
haguessin deixat el seu país d’origen, i haurien de menester conquerir altres 
terres poblades amb gent ben adaptada a elles, aquella que sap descobrir els 
secrets que guarda i convertir en pans els rocs i les males herbes.

Tots els pobles del món descobreixen els seus déus. Tots els homes serven 
alguna idea de transcendència que els porta més enllà de les seves forces 
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i existències. Quelcom etern i omnipotent, tant se val si és en un tros de 
pedra, de fusta o a l’abric d’una cova, o dins d’un edifici que sembla una 
espluga. O a través dels astres, o del foc, o d’un feix de bitllets de banc.

L’ermità havia estat d’aquells per a qui la màxima divinitat era la idea, però 
no pas la idea de la divinitat, sinó aquella que, referent als homes, pretenia 
corregir la sòrdida naturalesa humana a través de l’economia i de l’educació 
per evitar que una minoria se’n servís de la misèria i de la ignorància de la 
resta. I van fer pujar un planter de dirigents que en faria de les noves idees 
quelcom indiscutible, inatacable i de compliment obligatori, perquè els 
nous ideòlegs –summes sacerdots dialèctics– havien aconseguit finalment 
enfilar el camí de la veritat total, racional, material, i qui no cregués, seria 
tractat com un enemic del poble i reciclat.

Arrossegada per terra l’antiga fe per inútil i contraproduent, els invasors, per 
contra, van alçar els seus símbols contra les noves supersticions socials i contra 
el gruix del poble revoltat a qui maldaven per sotmetre. Així, molts dels qui 
es van veure forçats a renunciar o a dissimular la fe comuna esdevingueren 
reticents als nous ordres comunitaris i veieren els conqueridors com a forces 
d’alliberament de l’esperit, i aquesta divergència espiritual va esquarterar 
greument la unitat de la resistència contra la invasió. El menyspreu dels 
homes i dones d’idees “avançades” i de progrés contra la creu dels seus avis 
va minar les seves forces, per més que la derrota fos atribuïda exclusivament 
a motius polítics i materials. La majoria eren bones persones, afaiçonades a 
la llei de Déu adaptada pels ideòlegs, però només funcionava la meitat del 
seu potencial humà: la part física encadenada al temps i a l’espai.

Això ja ho anava veient l’ermità clarament molt abans de l’ensulsiada, i com 
entre els vencedors que brandaven la creu n’hi havia ben pocs de sincerament 
cristians: cap d’ells no va alçar la veu quan arribà l’hora de l’holocaust a les 
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tàpies dels cementiris, a les presons, als vorals de les carreteres i camins quan 
els cossos dels vençuts, desarmats i sense cap esperança, anaven omplint els 
clots de la mort per tota la geografia del dissortat país on l’ahir, petrificat, 
semblava haver anihilat tota la llum del demà.

A continuació va dedicar uns anys a l’estudi d’allò que es tolerava, i també 
als llibres prohibits. Posà els ulls en les qüestions sagrades i en les profanes, 
en la ciència d’allò que sembla ser i en aquella que, essent, no hi ha manera 
de demostrar-ho objectivament, matemàticament, però sí a través dels fets i 
dels resultats col·lectius. Per decantació de tot allò que era raó i constatació 
pràctica va recaure, involuntàriament, en les velles certituds de la fe, 
aquelles que són i que funcionen, però esdevenen intransferibles a través 
d’una pissarra o d’una conversa: cal experimentar-les interiorment en algun 
moment de la vida.

De forma ben subjectiva van reviscolar en el seu cor les creences d’infància 
disseminades per persones de bona fe. Però ara les contemplava amb 
rigor racional, des d’uns teoremes que, tanmateix, el deixaven a mig camí 
de la veritable llum del coneixement. Si l’espiritualitat era inherent a la 
humanitat, si els pobles i nacions sentien la necessitat de cultivar-la, veia 
molt conseqüent adaptar a la seva manera de pensar aquells preceptes que 
contenien la fe dels seus pares i avis. Ell no era millor que ells, ni més savi. 
Es tractava, doncs, d’esbrinar entre les moltes paraules dels devots i dels 
sacerdots, aquelles que podien fornir els murs del seu temple particular, 
deixant de banda la barroera manipulació que els carnissers havien fet dels 
missatges divins. Ells havien pecat de manera continuada contra el principal 
deure: l’amor als homes.

No calia cercar lluny les lliçons de l’esperit. No calia importar creences, però 
sí respectar-les totes en lloc on van sorgir. Seria una pèrdua de temps lloar 
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déus foranis perquè –ell ho sabia– tot déu és el mateix Déu. Feia servir 
aquell altar rudimentari amb forma de dolmen, i aquells bastons creuats per 
acostar-se a les portes de les dimensions ignotes, però que molts intueixen. 
I agenollant-se per meditar, com ho feia espontàniament davant les fonts o 
dels arbres, sentia com s’enlairava per damunt dels dolors del món i de les 
seves pròpies mancances. I restava en pau, entre el cel i el món.

El viure que havia triat era del tot inusual en aquells temps. Segles abans 
hagués estat considerat un sant baró, un home de Déu. Però llavors, ni 
aquells que es consideraven seguidors de Crist no l’acabaven de capir. Per a la 
majoria era un boig místic, però no causava cap mal, consolava els dissortats 
i mantenia habitable l’ermita i tot el seu entorn. I no demanava mai res. 
Agraïa sincerament els pocs queviures que li feien arribar i tot ho adobava 
amb uns pocs estris i el que tenia a mà allà dalt.

En alguna ocasió, molt esporàdicament durant aquells anys, havia tingut 
l’ocasió de conversar amb el capellà i invariablement havien acabat discutint, 
fins amb un punt d’apassionament, sobre l’etern i l’infinit. Ambdós estaven 
d’acord amb el concepte d’eternitat, que tot perdura, deformat, en un temps 
que solament és limitat per a allò viu, i que segurament sempre ha estat així 
per a les coses que precisen durada i són materials. Si no, el temps en sí, no 
té sentit per ell mateix. El temps es dóna en la cosa. I pot ser etern mentre 
la cosa perduri. Sense ella, potser no tenen sentit ni els temps ni l’espai. 
Era això, l’espai infinit l’objecte principal de les seves discussions, perquè 
el capellà considerava limitat l’espai de l’univers obra del Creador, que va 
fer un món i un univers tancat en sí mateix. En altres temps la terra es va 
considerar plana i confinada entre el cel i els mars, llavors també el cosmos 
hauria de tenir el seus límits, havia de ser finit. Més enllà del cel, el regne del 
Senyor. Però l’ermità li deia que no s’imaginava pas poder arribar algú fins 
a les tàpies de l’univers, que la seva aprehensió es devia a la impossibilitat 
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de capir l’infinit, però que es podia fer una abstracció considerant el nostre 
món i les nostres existències tan sols com un tall, un segment d’una fluència 
sense límits, per a sempre. Però al capellà no li entrava al cap, com no li entra 
a la majoria de la gent, perquè hom queda sense referents quan vol marxar 
dels seus paisatges familiars.

Ell recordava –ja feia tants anys– haver tingut la sensació d’infinitud i 
d’eternitat durant les sessions estupefaents amb els companys de jocs 
juvenils, tot furgant dins la ment i els sentits, moments en què el passat i el 
desconegut s’ajuntaven i tot semblava presentar-se alhora, però perfectament 
diferenciat. Hom sentia el món real i l’ultramón amb molta més intensitat. 
La por i l’alegria, el dolor i el plaer, tot a flor de pell. Aparentment. Però era 
tan sols una pell imaginària, irreal, interna, que el deixava eixorc i abandonat 
quan s’esvaïen els efectes del narcòtic, i la realitat de la vetlla, un cop evaporat 
el somni, semblava que l’havia d’aixafar amb més força que totes les pors 
irreals percebudes uns instants abans.

Té substància tot allò que sembla ser tan clar dins la ment? Formen part de 
l’univers, els nostres somnis? Si nosaltres som reals i del món, tenen alguna 
mena de realitat els nostres somnis on tot és possible, aleatòriament, i on 
“viuen” els nostres éssers estimats morts ja fa temps? És, potser, el somni, la 
substància real d’una vida eterna que només podem experimentar en dormir 
o en morir?

Però tot acabava amb una sensació d’angoixa per no poder quedar-se 
a viure en aquest món eteri i imprevisible, on el temps, la lògica i l’espai 
desapareixien. On desapareixia la realitat. Ell i els seus companys van acabar 
abocats al món de debò... i a provar de millorar-lo aplicant les receptes dels 
bruixots barbuts estrangers i autòctons, abandonant i criticant qualsevol 
metodologia espiritual que no fos l’ideal, els nous motllos per a la massa. Es 
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van concentrar a divulgar màximes revolucionàries per a estimular el poble a 
lluitar per la seva llibertat, carregant així les armes de la contrarevolució, que 
tenia per objectiu no solament esquinçar l’esperança d’una nova societat, 
sinó assegurar la subjecció d’aquell país establint també una dictadura, però 
en el seu cas la dictadura dels de sempre: els pastors de l’altiplà, autèntics 
ramaders de persones, i també d’aquell poble tan poc fet a la submissió. Els 
pagesos de la marina no trobaven cap altre camí a les palpentes, i es van veure 
arrossegats pels serfs dels tallers i les consignes seductores dels pensadors 
pilosos.

Després arribà la repressió dels anys subsegüents a la desfeta: els 
empresonaments, els afusellaments a trenc d’alba, “hábleme en cristiano”, 
“perros aldeanos”, “por el Imperio hacia Dios”... i, és clar, els emboscats, els 
bandolers, els sabotatges, les represàlies, mentre el país esllanguia i deixava 
de ser ell per passar a ser una altra cosa mestissa, forçada per l’atracció que 
exercia la seva relativa prosperitat sobre els nous amos i els seus súbdits 
arribats de la rudesa eixorca altiplanenca. Tot gràcies exclusivament al 
treball i a l’estudi dels naturals, però deixant de ser per sempre més un país 
unit per una parla, un caràcter, una ànima comuna i la passió per la llibertat 
personal que havia caracteritzat els seus habitants.

Quan la pols de la derrota cobrí novament la terra, ell, que havia considerat 
el resultat com un cúmul d’errors, de mancances i de traïcions, alçà un 
dia els ulls al sol, sense cap intenció d’escrutar l’atmosfera, i es qüestionà 
definitivament la realitat de les coses del món. És capaç l’home, o un milió 
d’homes, de conèixer-ho tot? és capaç de predir-ho? és possible, doncs, que 
hi hagi un Déu i un destí? hi ha un concert general que l’home no pot capir 
amb la raó? és, potser, l’existència un pentagrama on cada ésser va escrivint 
la seva música en el fet de viure? o la melodia ja és escrita des del naixement 
i l’anem interpretant dia a dia, ignorant els acords de demà? Potser no fem 
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massa cas dels signes que se’ns apareixen, com fites que considerem casuals 
perquè no en sabem ben bé els significats, i ens orienten, callades, enmig del 
caos que implica existir.

Així com nosaltres semblem viure lliurement, també ho fan les bèsties, 
en aparença, perquè en elles és determinant l’impuls de conservació i de 
perpetuació, sense l’avantatge i la tortura de la llibertat que caracteritza la 
vida dels homes... o d’una part dels homes no fets a la supeditació per raó 
de naixença, basculant entre la virtut i el pecat, entre la consciència i l’error 
que prest fa lliscar cap a l’avern. En algun moment havia confós la lliure 
existència i el pensament lliure amb la superació de tota moral reguladora, 
enfrontant-se directament contra la societat i els seus curadors, però això no 
li havia reportat cap guany intern, i sí més amargor, angoixa i dissort que no 
pas les lluites dins dels marges de la consuetud on s’havia educat.

Després de les experiències al caire dels espadats, tornà a les eines establertes 
per poder edificar-se la pròpia fe, una manera de reconciliar-se amb 
l’enigmàtica creació, amb el tot, a partir de reconsiderar possible una entitat 
superior d’on tot podia emanar, disseminant un ordre general –absolut i 
desconegut, però pensable– on tot allò que és, és, i tot allò que neix, mor, 
sense deixar mai de formar part de l’univers a través de la matèria, de l’energia, 
del moviment, o en les imatges –tan reals quan tenen lloc– dels somnis dels 
homes i dels animals, o dibuixades per les trajectòries de les partícules més 
ínfimes –però infinitament esmicolables.

Fou en el món segons els costums dels seus, però totalment particular en el 
reclòs de la seva ànima assedegada de veritat. Visqué, lluità i estimà, per dins 
i per fora, fins al darrer instant, ajagut a la sepultura de pedra, mirant al cel, 
desitjant l’infinit i sabent que, immediatament, esdevindria de nou part del 
pare, de la mare, en el repòs del no-res. 


