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Aquell indret estava banyat per la llum del sol. Era una 
ciutat nova, acabada de sorgir, amb una atmosfera plena 
d’il·lusions,  possibilitats  i  esperança.  Una  estàtua 
refulgent i  en perfecte estat  d’un home mirant a través 
d’un  telescopi  n’era  el  centre.  L’Anne  mirava  l’estàtua 
fixament.  El  seu  rostre  era  inexpressiu,  tal  i  com  era 
habitual en ella. Totes les seves emocions circulaven pel 
seu  fur  intern  sense  sortir  d’allí.  I,  malgrat  que el  seu 
rostre romania invariable amb el temps, la ciutat sí que 
canviava. El cel s’anava enfosquint amb el pas dels dies, 
de  forma  progressiva  i  quasi  imperceptible.  Però 
s’enfosquia.  L’estàtua  començava  a  erosionar-se  i  els 
excrements dels corbs n’enlletgien cada dia més l’aspecte. 
El que no canviava en el rostre de l’Anne sí que canviava 
en aquell petit racó de món. L’únic racó, de fet, ja que no 
hi havia món més enllà d’aquella petita ciutat. 

No hi havia gent, ella els havia donat mort. No com hom 
podria pensar; senzillament actuava com si no hi fossin. 
No hi pensava, no s’hi relacionava i, per tant, no existien. 
No  li  interessaven,  ella  solament  sentia  curiositat  per 
l’estàtua. La mirava cada dia, ignorant la brutícia que s’hi 
acumulava,  esperant  veure-hi  alguna  cosa.  A  vegades 
imaginava  veure-hi  altres  persones.  Es  preocupava 
perquè  allí  no  n’hi  veia.  Era  a  través  de  l’estàtua  on 
esperava veure-les, i no hi eren. I tenia por. 

“Els  dies  passen  i  els  carrers  s’han  enfosquit.”  Un cop 
havia sentit una cançó que començava així. Bé, no era ben 
bé així; no deia “els dies” sinó que deia “un núvol”, però 
això  tant  feia.  Era  una  bona  forma  de  definir  el  que 
passava a la ciutat.  Tot allò que d’entrada era radiant i 
brillant ja no ho era. El to dels edificis era opac, l’ambient 
dels carrers apagat i el silenci s’anava fent poc a poc amb 
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el domini d’aquell petit indret. L’estàtua estava cada dia 
més deteriorada, de fet  un fragment del telescopi per on 
mirava  l’home havia  caigut  a  terra,  i  el  seu cap estava 
gairebé del tot esmicolat. El temps se li tirava a sobre, o 
això  creia  ella,  i  seguia  sense  veure  res  a  través  de 
l’estàtua. 

No hi havia ombres perquè no hi havia llum. L’estàtua 
per  on l’Anne seguia mirant  tampoc no tenia  ombra.  I 
dins l’Anne la llum de l’esperança es consumia dia a dia, 
com  la  llum  del  sol  en  aquella  ciutat.  Però  amb  una 
diferència:  la  llum  de  l’esperança  és  sempre  l’última 
d’apagar-se. Mentre que aquella ciutat estava quasi a les 
fosques,  dins  l’Anne  cremava  un  petit  foc  que  no  es 
consumiria  fins  que  no  tingués  més  esperances  per 
cremar, fins que no arribés el final. 

La realitat dista en funció de qui l’observa. Si agafem el 
Regulador, un personatge absolut, amb la veritat absoluta 
i li preguntem que veu al voltant de l’Anne, ens dirà que 
veu una ciutat. I malgrat que la ciutat és això, una ciutat, 
a la vegada és més que una ciutat. És un reflex. I, ja que 
parlem de visions i perspectives, convé dir que l’Anne no 
veu una ciutat. L’Anne veu un cub. Un cub on solament hi 
ha una cosa (perquè solament està interessada en aquella 
cosa): una porta. La porta no es pot obrir, no s’obrirà fins 
que  no  sigui  l’hora  i  les  parets  d’aquell  cub  es 
comprimeixin engolint-ne l’interior. I quan això passi, la 
porta s’ha d’obrir i l’Anne ha d’ésser a l’altra banda. Si és 
que hi ha una altra banda. 

El temor ens encega. Aldous Huxley tenia la seva opinió 
sobre la por: “L’amor espanta la por i, recíprocament, la 
por espanta l’amor. I no solament l’amor expulsa la por; 
també  la  intel·ligència,  la  bondat  i  tot  pensament  de 
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bellesa i veritat, i solament queda la desesperació muda; i 
al  final,  la  por  arriba  a  expulsar  de  l’home la  mateixa 
humanitat.” La por encegava l’Anne, i per això ella només 
veia una estàtua (una porta). I quina por l’encegava? La 
por  de  no  veure  res  a  través  de  l’estàtua,  la  por  que 
darrere la porta no hi hagués res. L’home de l’estàtua ja 
només  tenia  cames,  la  resta  ja  no  era  més  que  roca 
desgastada.  Aquell  home que mirava pel telescopi,  més 
enllà d’aquella ciutat que tan bella havia estat, però que 
ell mai havia apreciat per voler mirar més enllà. Aquell 
home  que  no  era  més  que  una  metàfora  de  l’Anne. 
Aquella ciutat que no era més que un reflex de la seva 
vida. 

Qui dedica el seu temps a una sola cosa no té on agafar-se 
quan l’únic pilar on es pot aferrar, finalment, cau. L’Anne 
havia dedicat el seu temps a tenir més temps. Potser algú 
no li veu el sentit i, de fet, potser no en té. No seré jo qui 
jutgi això. Però hi ha moltes Annes en aquest món. 

L’Anne  està  dempeus  davant  de  l’estàtua  que  ara  ja 
solament és un bocí de sabata esculpit. Els edificis cauen 
amb  un  soroll  estrepitós  que  trenca  el  dur  silenci 
d’aquella ciutat; un silenci que en alguns moments havia 
arribat a ser tan fort que feia mal a qui l’escoltava. Quan 
els edificis han acabat d’esfondrar-se, l’Anne tira a terra 
el  bocí  de  roca  amb  forma  de  sabata  que  algú  havia 
esculpit  ja  feia  molt.  I  aleshores,  per  primer  cop,  ella 
deixa de mirar l’estàtua i contempla la ciutat. Una ciutat 
que jo no hi és. I pensa que, fins i tot, podria fer poesia 
parlant d’aquella ciutat caiguda. Podria escriure poemes 
sobre una ciutat que era com una rosa: bella i efímera. 
Sobretot efímera. I una persona, un personatge pintoresc 
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i estúpid que es dedicava a esperar que la rosa es marcís 
per collir-la. 

Mira  el  seu  cub  i  plora  per  primer  cop,  el  seu  rostre 
reflecteix una emoció, un sentiment tan fort que ha sortit 
a marxes forçades del seu interior. No sap dir si és ràbia o 
impotència. El que sí que sap dir és per què se sent així. I 
el perquè, ni més ni menys, és el caràcter cíclic d’aquella 
situació. Hi hagi o no alguna cosa darrere la porta, arribi 
o no a una nova ciutat, aquella ciutat de nou serà un cub. 
I  ella  mirarà  la  porta,  amb  paciència,  s’hi  encararà  i 
deixarà  que  la  por  l’abraci,  rodejant-la  amb  els  seus 
braços per l’esquena,  acaronant-li  les parpelles  amb els 
seus  dits  freds,  encegant-la  i  privant-la  de  la  vista 
d’aquella ciutat. Privant-la de sentir, privant-la de viure, 
fins que, qui sap, creui una altra porta i torni deixar-se 
seduir per aquell  sentiment encegador que no alimenta 
res més que una flama mentidera. El foc de l’esperança li 
dirà que potser hi ha una altra ciutat a l’altra banda. El 
que no li dirà és que, si bé hi ha alguna cosa, serà un cub. 
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