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La ratlla del mar s'havia quedat fixada a la seva mirada, i 
la  imatge  li  aterrava  en  el  pensament  suaument  com 
l'inici  d'un  somni  profund.  S'hi  passava  dies  sencers 
escrutant immòbil l'horitzó fins que es ponia el sol. Com 
una maquinària mil·limètrica complia la seva rutina. La 
vida li havia passat per davant com una exhalació i ara 
tot s'havia  aturat en una imatge dibuixada amb el pinzell 
de l'oblit. L'únic que trobava a faltar eren els  sons, no 
sentia paraules, tampoc  en tenia falta, però no sentia la 
música,  ell  que  tant  havia  estimat  les  cançons,  als 
intèrprets, i sobre tot l'òpera, il bell canto, un enamorat, 
però  sempre  en  secret,  com del  seu  altre  gran  amor, 
aquella persona que l'atzar de la rutina de la vida havia 
fet que en el còmput del temps en que estem realment 
desperts ocupés un espai de vuit hores al dia, cinc dies a 
la setmana, quaranta set  setmanes l'any, just a escaig 
metre i mig de la seva taula de treball. Una nit estrellada 
va  obrir  els  braços  mesurant  la  distància  que  els 
separava i els va estendre al cel, llavors va comprendre 
que  realment es trobaven a anys llum dintre d'un univers 
estrany. 
El dia que la va veure per primer cop la seva vida interior 
va donar un tomb de 360º , exactament va emprendre un 
viatge iniciàtic a l'amor en majúscules, fins ara tan sols 
plorava  en silenci emocionat al sentir a Pavarotti cantant 
al  seu compatriota de Sorrento el  gran Enrico Caruso. 
Ara, moltes nits, abandonat en els seus pensaments mes 
íntims,  plorava al  mig del  silenci  i  pronunciava en veu 
baixa el seu nom, el nom que tan sol ell sabia i que un 
dia  li  diria.  Aquest  viatge  va  acabar  per  la  seva 
naturalesa just on es va iniciar, perquè ell sabia que un 
gran  amor  per  no  morir  mai  sempre  torna  just  on  va 
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començar.
 Fins i tot els viatges més llargs tenen un sentit. Va tardar 
36 dies 5 hores i 8 minuts en dirigir-li la primera mirada 
fugaç, i  1 any i 8 dies en invitar-la a prendre un cafè al  
bar que sempre hi a la vora dels  llocs on som. Ell era 
comptable i de vegades intentava comptar les estrelles 
que podia veure en una nit d'estiu, ella era bella i etèria 
com una gota  d'aigua cristal·lina  que  rellisca sinuosa 
pels vidres glaçats  els dies d'hivern.
El diagnòstic era molt desfavorable, les constants vitals 
començaven a emprendre  el camí de la retirada, i tot el 
seu ésser feia dies que havia entrat en un somni profund 
degut  a  les  greus  conseqüències  del  fatal  accident.  - 
Quins  ulls  mes  blaus  que  té  ?  -  comentaven  les 
assistentes que el netejaven cada dia, - blaus com el mar 
va dir la infermera que el cuidava.
Quantes  vegades  havia  somiat  aquell  moment,  poder 
arribar fins ella, vèncer la timidesa de vegades malaltissa 
que el tenallava en els moments precisos, i més degut a 
les circumstancies  en que ella va arribar al seu món, feia 
poc que havia estat mare. Quan la tenia prop recordava 
una lletra d'una bella cançó, " la covardia es cosa dels 
homes no dels amants", però com arribar a ser amants, 
semblava tant difícil, i de vegades s'imaginava immers en 
una èpica de herois i  heroïnes d'algun drama operístic 
que tan bé coneixia, Pavarotti,  era l'únic que li  faltava 
per  veure,  algun  dia   hi  aniré  amb  ella,  pensava 
il·lusionat.  De fet  potser  per  estranyes sensibilitats,  va 
ser per aquí , pel camí de la lírica, on van començar a 
trobar el fil d'unió que de vegades el destí teixeix entre 
dos punts equidistants,  ella també era una enamorada 
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dels grans tenors i tampoc havia vist mai a Luciano. 
A mesura que s'anaven trobant  els dubtes existencials 
se li apareixien com una ombra sinistra, es massa bella 
per a mi, la naturalesa ha estat injusta, pensava. Però el 
temps i la veritat de que la bellesa real està a l'interior i 
tant sols surt a l'exterior per l'atzar de la genètica  es va 
anar imposant fins que un dia d'estiu ella li va dir, - Hem 
d'anar a veureu tots dos. - A qui ? va preguntar ell. - A qui 
ha de ser, al mestre, actua una mica lluny, però podem 
fer el viatge, tu i jo. El viatge somiat, en aquell moment el 
món, el seu món es va aturar perquè ella hi havia pujat.
A  mesura  que  s'apropava  l'esdeveniment  mes 
s'acostaven espiritualment, i les confessions mes íntimes 
anaven prenent forma, un dia en que ell estava una mica 
capficat  ,  ella  li  va  recitar  un fragment  d'un  vell  poeta 
xinès del segle tercer,  deia així:
"Les últimes llums del dia miren els meus paisatges, i els 
masos s'arrepleguen vora  els caminals que em porten al 
pinar dels meus ancestres.  En camí  curt,  però en llarg 
viatge, cerco garbinades que han solcat el trajecte, així 
com  velers  navegant   en  allunyada  mar  platejada, 
traçant  rutes  imprevisibles,  faig  el  camí  sense  desfer 
circumstàncies."
-  No has de tenir por li va dir.  Aquell dia va plorar davant 
d'ella.
De fet, ja  no va tenir mai més por de res, ni quan la 
fugacitat de l'impacte li va fer raonar per un moment per 
la inquietant fragilitat de l'embolcall. No va haver temps 
de res més en aquell moment, ella va traspassar en un 
segon, i  ell  seguia allí,-   perquè ? - es preguntava, un 
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gran amor no pot tenir aquest final - .
Les corredisses per la UCI eren habituals, però aquell dia 
eren per  ell,  després de tant  temps la  seva presència 
s'havia fet tan habitual que quasi bé formava part de la 
decoració, tampoc ningú allí el va trobar a faltar quan ja 
no hi va ser, tan sols  l'assistenta quan va fer el llit buit, el 
va recordar, - Tenia els ulls blaus com el mar, - va pensar.
 En un instant la imatge va canviar i tot  l'univers es va 
moure, allí a la llunyania un ésser extremadament bell es 
movia  per  aquell  oceà,  anava  i  venia  i  l'invitava  a 
endinsar-se   amb  ell,  al  començament  va  notar  la 
mateixa  sensació  que  de  vegades  en  somnis  havia 
experimentat, es desplaçava lentament a dos pams per 
damunt del terra, però aquell  cop la sensació era real, 
fins que la va veure al seu costat, estava radiant com la 
llum  dels  primers  dies  de  setembre,  però  no  tenien 
massa  temps  per  celebrar  el  retrobament,  havien  de 
continuar el viatge . - Recorda -li va dir, - hem de fer el  
camí sense desfer circumstàncies. -Va ser quan va notar 
que ja  tornava a sentir.
En aquell moment, un navegant va veure,quan queia la 
tarda, a dos dofins saltant per damunt de les daurades 
onades de la seva estimada mar.
Van arribar de nit a la platja i el miracle es va produir, el 
cel estrellat de mil colors els donaba la benvinguda. I allí 
al davant el suo canto " Qui dove il mare luccica e tira 
forte el  vento sulla vecchia terazza davanti  al  golfo de 
Surriento". I allí estaven ells , -No tinguis por li va tornar a 
dir, i allí es van estimar, com s'estimen dos amants per 
primer cop.
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El dia que va portar el seu fill a l'aquari, per un moment 
va  recordar  a  la  seva  mare  i  a  les  tràgiques 
circumstàncies de la seva mort i es va voler imaginar a 
l'home que l'acompanyava en aquell succés, però no ho 
va aconseguir.   D'aquell  dia,  el  que si  se li  va quedar 
gravat per sempre, van ser les llàgrimes del seu fill quan 
va veure als dofins tancats dintre d'aquella gran urna de 
vidre.
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