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L’exhauriment de tot  l’oxigen del món la va sorprendre 
contenint  l’alè.  Inexplicablement,  el  succés  semblava 
trastocar de manera notable el projecte de futur d’alguna 
cosa  compresa  sota  el  nom  d’humanitat.  Buit.  O  una 
aproximació  a  la  natura  de  l’home  lliurada  a  la 
supervivència.  La vida entre parèntesi  s’obria  pas a la 
ciutat  amb la bellesa dels cadàvers. M habitava plaent 
l’estatisme  d’aquell  paradís  de  recent  construcció  i 
teoritzava feixuga sobre la ciència dels somnis. Dempeus 
davant  la  seva  tanca,  tota  una  civilització  cedia  a  les 
darreres voluntats alliberada dels Déus i dels escriptors i 
també de qualsevol forma d’amor. La inesperada manca 
d’aire  havia privat  a l’autor d’una literària expansió del 
perfum de sospita que acostuma a cobrir les estances en 
aquestes ocasions. Direm, doncs, que fruïa a l’ambient 
aquell  lleu  corrent  d’incertesa  no  sempre  igual 
d’agradable. Una oportuna anàlisi neuronal hauria revelat 
al cervell d’M el naixement de certa sensació relacionada 
amb  un  sentiment  d’exclusivitat  gens  menyspreable. 
Activitat  cel·lular  per  a  individus  únics.  El  seu  posat 
indiferent, estesa sobre la gespa del pati, suposava un 
contraposto espontani esculpit sobre la tarda. Conscient 
del  cataclisme,  M  desafiava  l’univers  amb  la  seva 
immutabilitat  i  tan  sols  el  temps  resoldria  que  cinc 
centímetres  a  l’esquerra,  de  quan en quan,  un  impuls 
d’energia renovable li electrificava el pit. Perquè l’última 
brisa  havia  anat  a  raure,  finalment,  a  aquell  parell  de 
pulmons soterrats al fons de l’asfixiant actitud d’M. Minut 
i mig.
Una  lleu  capa  de  neu  caient  com l’abraçada  materna 
hauria  transformat  l’espai  en  la  tendresa  d’un  nínxol. 
Enterraments  incorruptibles,  funerals  silents  a  les 
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entranyes de la terra. L’esclat de la primavera plantejaria 
un circumloqui de tragèdia per escurçar la distància entre 
la  vida  i  la  mort.  Era  estiu.  Era  un  dia  llarg  i  quiet  i 
gairebé inevitable. Benvinguts sereu tots els covards i els 
immòbils  a  aquesta  pàtria  vostra.  L’exili  dels 
descamisats.  Era  l’univers  suspès  en  una  fracció 
brevíssima i, en aquella lleugeresa de la consciència, els 
actes eren possibles i els actors descoratjats. Que retorni 
l’ahir  i  els  inconscients  preguin  els  carrers  amb  la 
innocència primera, que es fereixin els cors, s’estimin a 
dentegades, comprenguin la raó dels seus peus sobre el 
sòl. Si es fan al mar amb el seu rai d’impaciència, els hi  
creixeran  brànquies  enormes  al  coll.  Quan  defalleixin 
davant la muntanya, trobaran la cova i el foc. Res no han 
de témer.  Han estat cridats a morir d’una sobredosi de 
vida.  I  d’aquest  fang  en  naixeran  arrels  que  els 
constrenyin  les  petjades.  Però  acabaran  arrencant-les 
perquè  el  sender  per  a  ells  no  ha  estat  pas  trepitjat 
encara. I aquells que no en saben, de viure, els obriran 
dreceres i els atorgaran la torxa d’on sorgeixi un incendi 
encegador que cremi l’oxigen i tot s’esgoti. Arribarà la nit. 
Però  benvinguts  sereu  tots  els  covards  i  els  immòbils 
perquè ja no hi ha flama i de la cendra hem fet paraules. 
Malgrat el to certament hiperbòlic que de mica en mica 
prenia el relat, M s’entestava a aquell contacte del cos 
contra  l’herba.  Exercitava,  sincera,  la  permissivitat  del 
lector. Potser ell, en inserir-se a la història, hauria estat 
capaç de resoldre-la des de la gènesi. O hauria llegit ja 
les darreres paraules i en aquell moment descansaria al 
seu costat, gaudint entremaliat d’una destrucció còsmica 
amb  la  qual  combregava  sense  fissures  ni  vàlvules. 
Potser  agonitzava  assossegat  a  l’escriptori  en  la 
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resignació de no trobar sobre les línies cap resposta, ni 
sentència,  ni  emoció.  Però  el  lector  havia  mort  rere 
aquella  tanca  iniciant  un  dels  cercles  que  acabarien 
atrapant  M  dins  la  seva  pròpia  història.  Desposseïda, 
llavors, de la pressió que pateix tot personatge principal 
(la barreja entre la pròpia voluntat i  el  desig d’adhesió 
envers l’escenari que li ha estat ofert), M s’alçà i creuà el 
límit dels seus dominis en un moviment que aparentava 
encobrir  una  subtil  intenció  de  subsistència.  A  cada 
passa es despullava un poc de la seva condició humana. 
Avançava cap als morts com una cirurgiana macabra que 
hagués  ocupat  la  sala  en  un  d’aquells  moments  que 
oportunament es necessita un metge. Es va detenir un 
instant. Cap veu en off no la reclamava. Les mans nues 
contra altres epidermis. Embolcalls de persones que ja 
no hi eren perquè no tenien allò que a ella també se li 
estava esgotant. Una extirpació contínua: amuntegava a 
l’esquerra els cors, els pulmons a la dreta. Cercar i no 
trobar  el  sospir,  ni  el  batec  últim  d’on  nodrir-se  les 
misèries. M duia sota les ungles el record.
Havia vist morir l’home i la dona i havia experimentat un 
sentiment  pròxim  a  la  pèrdua.  Havia  sentit  por,  dolor, 
angúnia. Havia promès quedar-se i s’havia cregut lliure 
per marxar. Havia esquarterat els seus iguals. I  estava 
asseguda a la tanca suada de sang i de plors, somicant 
amb  els  llavis  closos  blindant-se  una  subsistència 
horrible. De fet, ara que moria, i que s’entregava sobtada 
a una lucidesa que només es reserva a aquest moment, 
incubava  punyent  la  sospita  que  tot  just  aquella 
desesperació  la  iniciava  al  fet  de  viure.  No  a  una 
existència humana (perquè tot allò que d’ella en restava 
havia estat escampat pel terra, sobre la gespa, queia en 
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regalims a les parets exteriors), sinó a una renaixença 
atroç i lamentable de l’animal revelat contra el seu mateix 
origen.  I  tornava  altre  cop  a  abocar-se  sobre  aquells 
pulmons, i els mossegava i se li desfeien a la boca, entre 
les dents, i ella inspirava impotent i allà res no restava. 
No  tenien  el  temps  i  no  tenien  l’oxigen i  ella,  que  no 
l’havia esgotat, tampoc no se’l mereixia. Jo també vull la 
meva part, jo tinc un lloc, jo he de viure. Una coral de 
secundaris  que  s’enfrontés  a  la  seva  recentment 
estrenada naturalesa potser acabaria de conferir-li a tot 
plegat  l’atmosfera immunda mai  més adient.  En canvi, 
solitud. Fins aquí la vida útil d’M que havia deixat de ser 
M i ja no era sotmesa per mi ni per ells i en realitat ja no 
vivia.  
La Terra delectable reposava en equilibri  sobre l’aresta 
d’una paraula o sobre el  seu primer accent o sobre la 
lletra M. Una intensa pau solidificava sobre tot allò que 
un encara hipotètic nou personatge hauria pogut arribar 
a veure. Minut i mig. Era una calma superba i mínima. A 
un  racó  d’aquell  mutisme  el  contestador  automàtic 
esdevenia  una  recreació  sagnant  del  gènere  humà  i 
enregistrava el missatge d’M: “Podria estimar qualsevol 
cor  que  no  tremolés  en  llegir  la  darrera  paraula”. 
Tanmateix, el llit  de la tarda havia estat gestant la més 
gran de les  revolucions.  Del  fons dels  ventres  extints, 
milions  de  nounats  accedien  al  flamant  món  a 
ganivetades. Destrossaven en un gir la carn de les seves 
mares.  Era  el  tall  sobre  el  tall,  sobre  la  pell  mai  no 
estimada.  Estaven  ascendint  de  les  despulles  d’altres 
vides i estaven erigint-se en una nova generació que no 
era sinó la primera. Eren animals salvatges. Bellíssims. 
Tenien els pulmons plens, insuflaven al món un nou alè 
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d’esperança.  La  Terra  els  acollia  en  una  decisió  vital. 
Duien  un  vers  escrit  a  cada  mà  i  podien  confessar, 
gloriosos,  conèixer-me com les  seves  palmes.  Corrien 
assedegats a través de l’herba i rebentaven les portes a 
cops.  El  seu  pas  tot  ho  variava.  Despenjaven  els 
telèfons,  escoltaven el  missatge.  Corresponien el  gest. 
Havien nascut els Poetes.
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