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La frustració de saber-se enganyat és el que encén les 
fogueres,  el  que invoca  la  màgia negra,  la fetilleria,  la 
venjança, el rancor i l’odi, el que transfigura l’amor, les 
mans fines, les gentileses, la màgia blanca, la filigrana 
virtuosa que actuava de bàlsam per amorosir el malfat de 
l’existència,  el  que  propicia  que  l’encanteri  fineixi  de 
sobte.  Llavors,  tornes  a  tocar  de  peus  a  terra.  És  un 
moment crític.  Et sents víctima d’una vel·leïtat  que pot 
haver-te  esguerrat  la  vida,  una  distensió,  un  error,  un 
descans per al sentinella que s’havia compromès, sense 
excepcions ni  concessions,  a  no parpellejar  i  mantenir 
els sentits en alerta. Has badat. T’has comportat com un 
il·lús.  Un somni.  T’has deixat  entabanar per un somni, 
fins a relaxar-te. Una distracció que pot ser suficient per 
abocar-te  a  la  desgràcia  i  fins  i  tot  fer-te  perdre  el 
benestar i emmalaltir. Una sola vegada és suficient. No 
ho dubtis. Això era l’amor, exclames: una exquisitat, un 
filtre  màgic,  un  vi  que  embriagava  amb  una  facilitat 
inusitada, una delícia per als privilegiats, per als escollits 
que  aprenguessin  a  paladejar-lo  amb  mesura  i 
ponderació però de seguida fossin capaços de tornar a 
aferrar  les  brides  i  recuperar  els  punts  cardinals,  una 
genialitat d’orfebre, un interludi agradós, una pausa, una 
treva, una esberla sumptuosa que deixa seqüeles greus i 
no  resol  res,  perquè  els  problemes  quotidians  que  et 
soscavaven continuen intactes o fins i tot s’han agreujat, 
en diluir-se’n l’influx. La consternació sembla atènyer una 
pregonesa insondable. Et sents desolat i  decebut. Has 
fracassat. L’amor, igual que la màgia, havia generat altes 
expectatives; però no la dominaves ni potser l’entenies, 
eres un analfabet en l’amor, un inconscient, un ignorant. 
A poc a poc, et recuperes. Ara, però, adores la màgia 
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negra,  l’ombra  de  l’ofuscació  et  comanda:  les 
insensateses  en  les  quals  incorren  els  enamorats,  les 
galanies  desaforades  i  les  fantasies  mel·líflues  et 
ruboritzen,  et  semblen  pròpies  d’éssers  alienats.  El 
pròxim pas serà anihilar  la presumpta deu de la follia, 
eradicar-la  i  deslliurar-te  per  sempre  de  la  criatura 
expiatòria que no feia gaire creies que et regalava el cel i 
per això li  allargaves la mà, hi  confiaves,  li  seguies el 
corrent,  la  complaïes  i  li  dedicaves  atencions  fins 
aleshores insòlites, et deixaves persuadir fins a arribar-te 
a convèncer de la utilitat i la necessitat de molts gestos 
que ara consideres una pèrdua de temps, futileses. Així, 
no podràs tornar-hi a ensopegar i menys encara reincidir 
en  l’error.  Enamorar-se  no  és  bo,  sentencies.  Quina 
meravella  aprendre  a  beure  i  assaborir  el  vi  sense 
degenerar  en  l’embriaguesa.  Encara  estàs  atemorit  i 
conclous  que  tot  plegat  era  un  parany,  un  engany. 
Finalment  calaràs  foc  a  la  pira  amb  la  bruixa.  El  foc 
controlat,  dosificat  i  moderat,  és  també  una  filigrana 
virtuosa, una excepció. L’essència del foc, però, com la 
de la màgia i l’amor, és la devastació.
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