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EL DESERT
El  sol  brunyia  les  pedres  del  camí,  cada  cop  més 
escasses. Ens apropàvem a la porta del desert i tot a poc 
a  poc  anava  desapareixent  al  nostre  voltant.  En  un 
moment vam quedar encledats entre ones de sorra i cel. 
L’horitzó  s’esvaní.  Quan vaig  mirar  enrere  no hi  havia 
ningú. M’havia quedat sola. L’aire començà a fer-se cada 
cop més dens, fins que podia sentir-ne les vibracions i 
veure el seu moviment lent i ondulant. Suau i fi sobre la 
pell,  la  roba encastada als  músculs,  la  sorra  i  la  pols 
pertot, sobre les parpelles, atapeïdes les pestanyes, les 
celles, lliscant pel ventre i les cames fins a tocar terra, un 
cop  i  un  altre.  Durant  hores  vaig  caminar  amb  el  sol 
sobre el cap, amb el ulls mig closos com una escletxa 
llarguíssima, com un somriure només insinuat. Una pluja 
de suor em relliscava cos avall, assecant-me per dins. El 
bleix, més fons i pesant. Kilòmetres i kilòmetres de dunes 
traçades amb línia diàfana, de petges fosques i efímeres 
dibuixades  d’esma.  En  l’aire  espirals  interminables  de 
sorra.  Sobre  la  llum daurada,  el  groc  terrós  i  rogenc, 
l’ocre  confós  amb  el  blau  límpid.  Tot  tan  dens  i  ple  i 
sinuós. I jo cap a la lluna eixint, mig transparent encara, 
a poc a poc enmig d’un farcell immens d’engrunes. Quan 
vaig aconseguir deixar el sol enrere, l’horitzó es restablí 
encerclant-me  de  nou  amb  la  seva  línia  eterna.  A la 
llunyania traspuntaren unes cases quadrades i blanques 
amb finestres estretes. A cada pas, l’esperança d’haver 
arribat a Maktub. 
Sense adonar-me’n la  nit  em va caure a sobre abans 
d’entrar al  poblat.  Al  voltant  tot  semblava tremolós.  La 
pols estel·lar velava en part el llampegueig constant dels 
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estels que caminaven de manera gairebé imperceptible; 
sota els peus els grans de sorra s’escorrien d’un cantó a 
l’altre com una processó de formigues blanques, mentre 
un  vent  gèlid  entrava  i  sortia  de  la  roba  jugant  a 
enxampar-me.  Era  com  si  participés  d’una  reunió 
d’elements  desconeguts.  El  meu  silenci  cercava 
d’entendre  el  xiuxiueig  d’una  conversa  indesxifrable. 
Després de caminar un xic en la foscor vaig trobar una 
haima, tal  i  com m’havien dit  a  ciutat.  Hi  vaig  entrar  i 
acotxada amb algunes mantes vaig adormir-me mentre 
sentia a cau d’orella la remor de l’arena.

EL SOMNI
Les fulles de tardor queien dels arbres amb una pausa 
incomprensible.  Asseguts  al  banc ens agafàvem de la 
mà i miràvem aquell moment finit desitjant que el temps 
el congelés per sempre. I tu em besaves a poc a poc per 
tal que els minuts es fessin hores, i les hores dies. De 
nou caminàvem per tots els carrers i ens apropiàvem de 
tots  els  racons.  Davant  meu,  el  sol  rere  el  cavall  de 
bronze minuts abans d’arribar a casa; el primer mormol 
de  la  ciutat  quan  desperta  i  nosaltres  encara  no  ens 
n’hem anat a dormir. Les fulles es reflectien als meus ulls 
mentre jèiem amagats sota els arbres; anaven caient tan 
lentament.  Després  pujàvem  totes  les  escales  amb 
ànsia. Des del cim tot es veia petit i compacte. I jo com 
una fulla més em desprenia de tu  i  m’enlairava sense 
esforç.  Mentre  m’allunyava  cap  al  cel  encara  vaig 
aconseguir  de veure  l’escalinata  de pedra que duia  al 
cim de la muntanya. Estaves assegut mirant la ciutat al 
mateix banc on havíem fet l’amor una tarda d’hivern:
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- Recordes que estàvem mig nus i que no teníem fred?
Però tu continuaves mirant absent l’horitzó, i vaig desitjar 
sortir de la pedra i del bosc amagat dintre la ciutat grisa. 
Un cop de vent m’endugué enllà de les muralles, cap a la 
blavor  del  mar.  L’olor  de  sal  se’m  ficà  dins  el  cos. 
Dessota tot era transparent i bellugadís. Vaig quedar-me 
quieta mentre el vent em gronxava amunt i  avall de la 
costa.  El  dolor,  concentrat,  s’encabia  al  clot  de  vida 
arrecerat enmig del pit. Si mirava atentament, al fons del 
mar s’endevinava un camí de fulles roges sobre la pedra 
humida. Vaig creuar tot  el  Mediterrani saltant d’ona en 
ona, fugint del bosc que guardava a dintre. Però als dies 
de pluja encara ballaves i cantaves fent girar un paraigua 
negre, amb els ulls plens de vida i el riure esclatant als 
llavis. 
Vaig cloure els ulls, i de sobte ja no era enlloc conegut. 
Volava, però no arrossegada pel vent com les fulles de 
tardor, sinó com una papallona groga i negra, gran com 
el palmell de la mà. Davall hi havia una ciutat verda amb 
milers d’arbres en flor. Tot era tranquil i  estrany. El sol 
escalfava amb força les meves ales, malgrat que estava 
envoltada de muntanyes amb els cims nevats i l’aire duia 
una  frescor  de  principis  de  primavera.  Ja  no  hi  havia 
aigua que em reflectís ni  humitat que llisqués sobre el 
terra. Sentia els ocells, els mosquits, i de tant en tant el 
miol  d’un gat.  El  dolor,  però,  encara m’enfonsava amb 
cada cop d’ales i l’aridesa m’anava assecant la boca a 
poc a poc, xuclant-me... fins a desaparèixer.

L’OASI
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Una mica abans que sortís el sol vaig continuar el meu 
camí.  El  poble  semblava  abandonat.  Vaig  recórrer  els 
carrers de pols amb els ulls atents; tot era silenci. Em 
vaig atansar a una finestra amb por de ser descoberta 
pels amos de la casa i vaig entreobrir els porticons sense 
fer soroll. A l’interior la cambra era fosca i només podia 
veure un parell de mosques que voletejaven seguint un 
raig  de  llum.  Vaig  seguir  endavant  fregant  les  parets 
d’ombra  de  les  cases.  En  tombar  la  cantonada  altres 
mosques envoltaven un camell mort estirat a terra amb la 
pell eixuta i la conca dels ulls buida. Em vaig començar a 
neguitejar.  Caminava de puntetes per no sentir-me els 
passos, atenta a tot el que vingués de fora. Després de 
dos  o  tres  carrers  desèrtics  vaig  trobar  altres  animals 
morts  assecant-se  al  sol,  envoltats  de  mosques  que 
produïen  un  murmuri  irritant.  Un  carrer  duia  a  l’altre 
sense que pogués sortir-ne. Alentí el pas mentre sentia 
el meu alenar més i més profund. El cel era d’un blau 
nítid  que  contrastava  amb  la  blancor  polsosa  de  les 
cases, dels carrers i de tota aquella mort. Em vingueren 
ganes de plorar. Notava el cor com un tambor bategant 
amb violència per tot el cos, a les cames, les temples, 
l’estómac;  en  canvi,  jo  anava  perdent  força.  Donava 
tombs per aquell laberint indissoluble. L’única esperança 
era el trosset de cel immaculat que glatia sense taques 
sobre  meu.  Amb  els  ulls  tancats  i  les  mans  obertes 
anava palpant les cases mig desfetes, complaent-me en 
sentir  les  pedretes  minúscules  de  les  parets  que  els 
meus  dits  erosionaven.  En  aquell  moment  de  petita 
alegria em va semblar percebre la sensació d’aigua i de 
fulles  verdes.  A  través  del  forat  d’una  paret  mig 
ensorrada vaig aconseguir de veure els afores: hi havia 
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certament un oasi de palmeres altes, d’oliveres i d’arbres 
fruiters. 
- Maktub? 
Vaig mirar arreu cercant resposta. No hi havia ningú. El 
verd  m’assedegava  els  ulls  coberts  de  pols.  Em  vaig 
rentar  la  cara  amb aigua  i  vaig  beure  la  llum titil·lant 
reflectida dintre les mans còncaves. Sentia una alegria 
amagada  i  fonda.  Tots  els  colors  m’envoltaven.  Ja  no 
distingia els sons de fora i de dintre, es nuaven seguint 
una dansa ignota. En cloure les parpelles el vaig veure. 
Per  primer  cop  el  seu  rostre  es  mostrà  amb nitidesa. 
S’assemblava tant a mi que per un moment vaig tenir por 
d’enfrontar-me a un miratge,  a un desdoblament de la 
meva persona. Tenia l’ossada ampla i el traç corb de la 
seva figura seguia el meu cos amb una fidelitat sobtosa. 
Em  va  reconèixer  abans  que  pogués  esbossar  un 
somriure. 
-  Dintre  els  teus ulls,  els  meus.  I  més endins  un pou 
sense fons reblert d’estels...
Tot succeïa sense temps. El rellotge a l’inrevés, avançant 
i retrocedint en totes direccions, que n’eren més de dues. 
Amb  els  ulls  tancats  veia  la  vida  concentrada  en  un 
garbuix de minuts cap per avall. El meu braç va lliscar 
sobre  la  seva  espatlla;  el  cap,  entre  la  galta  i  el  coll, 
l’encaix perfecte. I així el batec s’uní en un compàs tan 
lent.  El  meu  cos  i  el  teu  ara  fets  d’aigua,  s’enfilaren 
amunt cap als núvols, cap al  cel sense sostre, com la 
pluja  fina  d’estiu  que  toca  terra  i  després  s’evapora 
serpentejant endalt. Maktub. Ben profund al cor, encara 
l’oasi de palmeres altes, d’oliveres i d’arbres fruiters.
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