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El límit és la línia que separa el mar i el cel. El ferri del 
matí trenca les onades deixant un rastre d'escuma blanca 
sobre el tapís vibrant del mar. En Jack es passa la mà pel 
cap, un gest que li  ha quedat de quan es pentinava els 
cabells cap enrere. Sembla una muntanya russa, pensa. 
Es  distreu  enfondint  la  mirada  a  l'horitzó,  que  puja  i 
baixa.  Sense  aquesta segregació entre mar i  cel  la visió 
seria un vertigen. Vomita dins una bossa de plàstic.

A  la  Guesthouse d'en  Claus  hi  són  fixats  a  les  parets 
diversos cartells amb les normes que els hostes han de 
seguir  per  la  bona  convivència  entre  tots.  “No tireu  el 
menjar a les escombraries de l'habitació. Les formigues 
l'ensumen  a  cent  metres  de  distància”.  “Hi  ha  una 
paperera orgànica al  passadís  per evocar-hi  les  restes.” 
“Treu-te  les  sabates  abans  d'entrar”.  “No facis  soroll  a 
partir de les deu del vespre”. “No encenguis la lampareta, 
el  fil  està  trencat”.  En  Jack  escolta  com  l'home  dóna 
ordres a la que deu ser la seva dona, autòctona de l'illa. Li 
dobla l'edat. Parla amb veu molt clara i vocalitzant totes 
les lletres amb un anglès fluït però, sense cap mena de 
dubte,  amb  un  accent  alemany  molt  marcat.  Se'l  mira 
amb ulls  petits  darrera les  ulleres gruixudes,  una mica 
enfosquides. Els llavis molt prims. El cap enlaire, com si li 
subjectessin amb un fil des del darrera. Li comunica que 
sí, que té una casa molt a prop del mar. En Jack es sent 
com si hagués passat un examen.

La  caseta  sembla  un  punt  de  guaita.  Si  no  estigués 
enlairada  el  mar  se  la  menjaria.  Un  gran  finestral  al 
davant i una paret de vidre lateral. Una única habitació i 
un  llit  enorme.  Una  cuina  sense  cap  fogó  per  poder 
cuinar. Un bany integrat. Una terrassa de rajoles polides 
on t'hi  pots  emmirallar.  No necessita  res més.  Que del 
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mànec  de  la  dutxa  hi  ragi  en  prou  feines  un  degoteig 
d'aigua  i  que,  entre  la  finestra  del  bany  i  la  reixa 
mosquitera  que la  cobreix,  s'hi  hagi  instal·lat  un rèptil 
negre de la mida d'una braç no el preocupa gaire. Cada 
dia s'aixeca molt aviat: la llum es precipita molt d'hora a 
través  de  la  cortina  rosa  amb  farbalans  que  tapa  el 
finestral a les nits. El mar és el primer que veu. Durant el 
matí, si domina la calma, alterna un color blau cera allà 
on el fons és de sorra i un blau marí allà on s'incrusten les 
roques. Si s'acosta la borrasca, els colors del mar i del cel 
s'inverteixen.  Primer  s'escolta  la  remor.  Al  cap  d'una 
estona  s'agiten  les  palmeres.  I  al  final,  el  cel  plom 
s'estimba dins el mar cendra.

Llisquen  els  vaixells  que  carreguen  els  aprenents  de 
submarinistes  i  les  barquetes  que  transporten  turistes 
d'una cala a una altra. Es fa cafè i unes torrades i  s'ho 
pren a la terrassa. Potser es desinflen dues hores o més 
quan decideix recollir els estris de l'esmorzar i dutxar-se. 
Torna a la terrassa i deixa que la mirada li navegui sense 
rumb. Podria escriure hola sóc en Jack i he vingut fins 
aquí  per...No  sabria  com  posar-s'hi.  Enveja  la  gent, 
escriptors o no, que poden evocar en un full pensaments i 
sensacions. Ell pot engolir llibres. Però no es veu capaç de 
teclejar paraules. Així és que en Jack pensa el que podria 
escriure però no es decideix.  Es queda guaitant  el  mar 
amb una barreja d'atracció i basarda. Està sol, que és el 
que volia. Sense doctors a prop que no li miren els ulls.

—Què t'agradaria fer Jack?

—No ho sé.

—No tens somnis? Il·lusions? Alguna cosa d'aquelles que 
sempre hauries volgut aconseguir?
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En Jack fita en Carreras. Hi deu tenir el cul pelat a tractar 
casos com el seu. Una línia profunda se li arreplega entre 
cella i  cella,  forjada a còpia dels  anys que ha hagut de 
donar sentències amb gravetat. Els ulls de cendra, opacs.

Li encaixa la mà.

—Gràcies doctor.

És una ma tova, una mà que té pressa d'escriure en un 
full de receptes una fórmula que l'empenyi a passar els 
dies.

L'illa és tant petita que la pots voltar caminant si disposes 
de temps i ganes. Al cap d'uns dies encara el sobta que el 
mar sigui tant omnipresent però que des de terra sigui 
tant car de veure. La vegetació i els  resorts en dificulten 
l'accés.  Cada  quatre  passes  es  topa  amb  clubs  on  fan 
cursos de submarinisme en totes les llengües i oberts a 
tothom.  Però  només  ensopega  amb  gent  jove. 
Despreocupats,  d'una manera gaire  bé  obscena.  Cossos 
morens i ulls grans i brillants. Es fixa amb un noi que no 
deu tenir més de vint anys. Amb el tors nu. No té pèl ni 
un  gram  de  greix.  Porta  uns  pantalonets  molt  curts  i 
cenyits i li endevina l'entrecuix. Desvia la vista i emprèn 
el camí. Es sent com si portés una disfressa amb el seu 
barret  de  palla  i  les  bermudes  de  quadres.  Camina  de 
pressa fins que sua tant que es calma. Entra per un dels 
accessos lliures a la platja i s'asseu a la sorra. Contempla 
els  matisos  de  l'aigua.  Els  capvespres,  quan  recula  la 
marea,  l'ambient  tòrrid  barreja  mar  i  cel  en  una 
consistència untuosa de plata. Al cap de molta estona es 
treu la samarreta i s'enfondeix a poc a poc dins el mar. 
L'aigua és calenta i  agradable.  Ha d'avançar molt  lluny 
fins que pot penetrar tot el cos. Ben endins.

4



En Claus es treu les ulleres i se'l queda mirant de fit a fit. 
Ulls grisos amb espurnes blaves.

—No sé perquè t'explico tot això.

En Jack es passa la mà pel cap i estira les cames. Què li ha 
de  contestar?  Que  parli,  si  vol,  però  que  no  el  faci 
participar.

—Claus, a mi em sembla que sí que ho saps.

—Caram si que ets espavilat.

—Perquè intueixes...no, perquè saps, que jo no ho podré 
explicar a ningú.

—Home...Pots sortir ara mateix i esbombar-ho.

—Tu creus que estic per això?

Algunes  tardes  la  fan  petar.  Quan  puja,  l'alemany  ve 
carregat de cerveses i van fent. Li explica històries dels 
seus avantpassats. De lluites i de barbàries. Esguarda tota 
l'estona el mar i beu la cervesa directament de l'ampolla. 
Mentre en Claus escup els seus orígens, ell  pot rumiar. 
Pensa que en Claus s'amaga darrera les paraules. Pensa 
que no parla mai de perdó ni de culpa. Pensa en en Marc. 
Tant lluny. Que no sap res. Vindria. Ell sap que vindria.

El tacte de la sorra encara és calent. Les úniques llums, la 
de  la  lluna  i  la  de  les  barques  de  pesca  que  ocupen 
l'horitzó. El mar, ara, no té color. Hi llança el barret. Sura 
però no es mou. Un barret de palla. D'un espanta-ocells 
més que no pas d'un turista. I  si  pogués escriure? Què 
canviaria si pogués agafar un full i gargotejar mireu, sóc 
en Jack i  em passa això. Què passaria si  s'aferrés a un 
objectiu? Com l'alemany que clava cartellets a les parets, 
amb unes normes a seguir com els seus avantpassats van 
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complir unes ordres pel sentit del deure. Com en Marc, 
que va fugir amb el propòsit de ser un home lliure però 
que  si  estigués  al  corrent  el  vindria  a  buscar.  Com en 
Carreras, que li parlava de somnis i il·lusions però que se 
li  forma  aquell  solc  profund  entre  cella  i  cella.  Tots 
atrapats  com  el  dragó  darrera  la  tela  mosquitera. 
Objectius.  Somnis  i  il·lusions.  Por.  Si  travessaves  el 
llindar només eren paraules buides. 

No encenguis la lampareta, el fil està trencat. 

El límit és la línia que separa el cel de l'infern. El mar no 
té límits. El mar no cansa. En Jack comença a caminar 
dins  del  mar  just  en el  moment  que  sent,  de  lluny,  el 
soroll del ferri de la nit, el que va en direcció contrària.
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