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Proemi de tot el què succeí un dia.

S'ha acabat el  viatge,  ha estat  sens dubte molt  intens i 
profitós, mai hagués cregut  haver après tant quan, ara tot 
just  fa  un  parell  d'anys,  vaig  emprendre  el  camí  per  a 
retrobar-me; un camí cap a l'incert. Tot just jo, covard i 
poruc  com  havia  estat  sempre,  i  aquell  rampell 
impensable, aquella força estranya que em va empènyer, 
encara ara  no sé  pas  com, a  deixar-ho tot  i  fugir  d'un 
present adust i esquerp, d'un present que no tenia futur i 
era massa jove per a renunciar a viure; lament de nàufrag 
en ple desert.

Recordo com succeí tot, amb pèls i senyals, cosa que ara 
no us contaré per tal d'estalviar-vos explicacions inútils, 
fullatge caduc d'hivern clos. Balbes mans, mirada tèrbola 
i perduda, posat seriós, vestits amb elegants parracs, tot a 
punt, la fugida estava a l'abast,  el  somni començava  a 
esdevenir realitat,  els pensaments tant temps adormits, 
es redreçaven valents, no hi havia ni una engruna de por, 
cap  vestigi  de  dubtes,  per  art  d'encantament  havia 
esdevingut una altra persona; volguda o no, això era així.

Sense cap  càrrega,  només amb allò  que  portava  posat, 
amb un farcell de coses sense cap utilitat amb el cap net, 
amb el cos a punt,  delerós i  tranquil  alhora,  fruïa amb 
aquells instant que em separava passat de present, l'ahir 
amb el demà, allò que havia estat i el que de nou era; tot 
era fresc i el món s'obria com laberint atraient i misteriós, 
com la fruita prohibida que cal mossegar per a saber el 
gust del disgust, les penes de les alegries.

Ningú no se n'adonà de la meva marxa, que realment era 
una fugida, em vaig declarar pròfug de mi mateix; a partir 
d'aleshores  esdevindria  pròfug  de  mi  mateix,  no  em 
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coneixeria ni em reconeixeria, seria un altre vestit amb 
les meves robes, amb la meva cara i la meva presència.

Començà així el meu peregrinatge. Ara, permeteu-me, us 
contaré moltes de les coses que em van passar. Com he 
dit  abans,  molt  he après,  més aprenc encara,  però ara, 
després del llarg viatge vinc esgotat, molt he donat i més 
he de donar encara, sec, eixut, àrid com el desert, voldria 
ser un oasis per a tu o tal vegada un miratge que s'ha de 
creure,  perquè  és  el  darrer  alè  que  em  resta.  Molt  he 
estimat  i  molt  he  d'estimar  encara,  però  la  vida  és  un 
camí al davant que s'ha de seguir, un riu cabalós que s'ha 
de creuar, un precipici que s'ha de salvar, depèn de tu que 
aconsegueixis arribar a bon port, teva és la vida i teu el 
camí a escollir, sàpigues, però que mai erraràs el camí, 
perquè també saps que tots condueixen a la mateixa fi. 
No vulguis trobar cap desdeny en les meves paraules, cap 
gemec que no sigui reprimit, cap queixa que no em faci a 
mi mateix, perquè l'únic destinatari de la meva vida sóc 
jo,  i  per tant,  només a mi m'he de donar satisfaccions, 
explicacions o queixes.

M'ha semblat absurd tot el que has dit, ho he trobat buit 
de contingut i ple de paraules buides, ja veus que amb poc 
pots omplir, si vols, esvorancs profunds, avencs somers. 
Cada dia que passa ho veig més clar, i no és precisament 
quan dormo, aquí l'únic que compta, el que més val són 
crits al vent, posats estúpids, modes passatgeres, tot està 
inventat  i  tot  és  inventable  encara,  dòcils  carícies 
acaronant  tendres  i  suaus  pells,  amors  adolescents, 
càndids, incandescents.

Sembla que la tarda serà llarga, s'han aixecat núvols de 
tempesta en aquesta tarda xafogosa i mandrosa d'estiu. 
Veig passar, ran de finestra, ocells esverats, les mosques 
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s'atordeixen i et molesten com mai ho han fet i les flors 
del jardí s'han amagat sota les fulles que la suporten.

I quin mal deu haver-hi en ser fulla, perquè tots vulguin 
ser flor? 

Quatre  maleïdes  gotes  s'han  escapat  d'aquest  cel  rúfol, 
d'aquests  núvols  intrèpids  en  camins  de  bon  temps. 
Amenaça  pluja,  la  tarda,  com qui  atraca  un  banc  amb 
pistola de joguina. Ni el mateix cel s'ho acaba de creure i 
les gotes es fan encara més efímeres, i tot just cauen, ja no 
deixen ni rastre; tal vegada tenen por de no caure quan 
toca o en el lloc que toca. Sovint diria que el temps té cap 
de sargantana i cua d'elefant, ulls d'huracà i mirada d'orb, 
sovint  em  sembla  tot  errat  i  tots  els  camins, 
definitivament, porten a Roma, si és llavors quan desitjo 
no caminar. No per res, però si sé on he d'arribar no em 
falta camí. Sempre havia pensat, i encara ho penso, que 
millor que arribar és caminar, més val escriure que llegir i 
crear que recrear.

Ahir, sembla com si fos ahir, i tal vegada ja ha passat una 
eternitat, però som tan efímers, que mai sabrem si vivim 
o somiem; àdhuc, això és un malson? Mai m'ha importat 
la resposta; no n'hi ha tampoc!

Segueixo la meva fugida, no sé de qui, ni per què, però 
segueixo la meva fugida i només per això sol ja val la pena 
continuar,  no  et  sembla?  No  m'agradaria  que 
m'agafessin, perdria la meva llibertat; això, embruta't en 
la tinta i sabràs què diuen de tu els qui escriuen.  Ah! ara 
que hi penso, ja no ens podem embrutar en la tinta, on 
sucarem  l'eina,  com  deia  el  poeta;  al  cor?  al  got?  a 
l'ordinador?  Hem de canviar el xip i pensar i dir per a 
l'home d'avui (ah! i per a la dona) que recony, quan dic 
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home et dic a tu, humanitat sencera. Per què serveixen, 
doncs,  les  paraules,  si  quan les  dic  tampoc tu  em vols 
entendre?

Em  preguntes,  quan  em  vaig  tornar  pròfug,  per  quina 
estranya raó vaig fer aquesta declaració d'intencions, o de 
males  intencions.  M'agradaria  dir-te:  "Per  a  provocar"; 
però seria massa pretensiós per la meva part, pensar que 
alguna  cosa  de  les  que  sovint  faig,  pugui  tenir  certa 
transcendència per algú, especialment, entre la gent que 
m'envolta, sovint adulant-me falsament, altres ignorant-
me conscientment.  Per  què tot  és  allò  que tu  vols  que 
sigui;  un  fet  banal,  una  mirada  perduda,  cadascú  en 
tindrà una explicació verdadera,  per a ell,  és  clar!  Una 
resposta feta a mida dels interessos particulars de cada 
intèrpret del fet en qüestió. Com sempre, vés!

Fent-me pròfug, no faig res més que afirmar allò que sóc, 
allò que visc; una constant fugida cap a la vida; que no sé 
trobar i que busco permanentment, que molts ni tan sols 
cerquen  i  es  pensen  feliços  dins  la  seva  buidor  més 
pregona. Sé que el foll és feliç, però també sé que no ho 
sap, i per tant, perd tot l'encant possible, el seu estat. La 
consciència de ser, és allò que ens fa ser, altrament només 
és un miratge, un càndid autoengany plaent; potser.

Així  vaig  arribar,  convençut  que  la  meva  declaració 
esdevingués un fet cabdal dins meu, un canvi de rumb en 
el  camí  perdut  cap  a  enlloc,  un  viratge  en  rodó  o  en 
quadrat, o tal vegada ni tan sols un viratge sinó un cop de 
timó, sempre navego entre tempestes, i qui sap si un cop 
de mar m'ha arraconat  en una rada perduda enmig de 
l'oceà, isolat, lliure per fi de tota justícia i ordre establert 
o  per  a  restablir.  Sol,  sol  amb  mi  mateix,  quina  bona 
companyia! Parlava sovint amb mi mateix i  sempre em 
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posava  d'acord;  que  fàcil  és  entendre's  amb un mateix 
quan es tenen els mateixos interessos. Però, de quan en 
quan, també, i sense voler, en venia al cap reflexions que 
no venien a tomb i m'omplien el pensament, (ara que era 
lliure!); de coses en altres temps importants, però avui, 
tan banals i estúpides.

Em declaro, i ja van mil vegades, pròfug, i si torno a fer 
aquesta  declaració  no  és  per  tu,  sinó,   només   per 
reafirmar-me.
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