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Es  desplaçava  amb  lentitud,  gairebé  arrossegant-se, 
alhora  que  no  deixava  de  mirar  endarrere  de  forma 
obsessiva.  La  por  de  sentir  les  passes  dels  homes  que 
l’havien capturat, i que temia el volguessin encalçar, era 
el que l’impulsava a seguir, si no la voluntat faria estona 
que ja  no seria  amb ell.  S’hauria  deixat  vèncer  mentre 
esperava els esdeveniments.

El  dia  abans,  després  de  moltes  contorsions  i  treballs, 
havia aconseguit alliberar-se de les cordes, i  fugir de la 
fosca cova humida on l’havien tancat després de riure’s 
d’ell, mentre el colpejaven brutalment i sistemàtica, just 
per  passar  l’estona,  per  entretenir-se,  perquè  ja  li  ho 
havien  pres  tot.  L’havien  desposseït  de  qualsevol 
pertinença, incloses les botes i la roba.

Sense  rumb,  es  movia  ara  per  un  paratge  del  tot 
desconegut, despullat, els peus descalços i en carn viva li 
arrencaven a cada passa una fiblada de dolor que recorria 
el seu cos, una vegada darrera l’altra, metòdicament, de 
dalt a baix i de baix a dalt, perforant-li l’ànima i el cervell.

* * *

Uns mesos endarrere, tip ja de la tristor de la solitud a la 
casa de dispesa, fart d’un creixent desassossec, va decidir 
que calia posar remei a les seves afliccions.

Il·lús, en les malenconioses nits de desemparança, havia 
somiat una vida nova i plaent, una ocupació còmoda, un 
petit  negoci  potser,  en  absolut  fastuós.  I  el  que  més 
ansiejava, per damunt de totes les coses, era una llar. Una 
llar  on  fos  benvingut  en  acabar  la  feina  del  dia,  i  on 
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l’esperés un plat  calent a taula.  Havia imaginat la seva 
esposa,  menuda i  bonica,  amb el somriure constant als 
llavis.  Seria  l’enveja  de  tothom,  va  decidir.  Els  nens, 
quatre o cinc, nodririen el seu orgull.

Aquesta  quimera  l’havia  empès  a  emprendre  una 
aventura  forassenyada.  En  solitari,  per  no  haver  de 
compartir  els  guanys,  decidí  partir  en  busca  d’or,  com 
havien fet d’altres companys dels vespres de taverna. A 
diferència d’ells no volia una gran fortuna, ni la fama dels 
atrevits,  tan  sols  volia  un  anar  passant  sense  massa 
dificultats ni entrebancs.

* * *

La despietada reverberació del sol en el terra pedregós, 
erm i inhòspit del desèrtic paratge, l’encegava i semblava 
voler-lo enclastar contra el món. Quasi no podia respirar; 
la gola inflamada per la mateixa escalfor abrusadora no 
permetia que l’aire arribés als pulmons, dessecats de feia 
molt per aquell foc invisible.

Els  llavis  plens de clivelles,  endurits  per la sang de les 
ferides, amb prou feines s’obrien i es tancaven, maldant 
per abastar el més petit bri d’aire que li permetés poder 
fer la següent passa, que li permetés poder seguir fugint.

El dolor afegit de les picades dels insectes, que volaven 
per tot  arreu i  se li  enganxaven al  cos per xarrupar-lo, 
talment  sangoneres  alades,  i  el  desfici  de  la  pruïja 
subsegüent, l’obligava a aturar-se per alleugerir la coïssor 
gratant-se amb dits tremolosos.
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Tot plegat feia que el seu desplaçament fos encara, si és 
que era possible, més aterridor.

Al cap de les hores de deambular per un territori del tot 
hostil,  enmig  del  silenci  només  trencat  pel  volar 
incansable de les maleïdes i innúmeres bestioles, el seu 
cervell  ja  las,  amb  molt  d’esforç  codificà  un  soroll 
inesperat que li feu detenir, durant uns minuts, l’erràtic 
amblar: aigua.

Aigua que queia, però encara era lluny.

Tentinejant, presentment amb una espurna d’esperança, 
seguí la fressa.

Un glop, tan sols un glop.

Què no donaria ell per un glop d’aigua, va pensar dins la 
densa boirina que enterbolia els seus pensaments.

─Un glop! ─implorà per fi amb veu enrogallada.

Un glop, es repetí obsessivament, i s’acabaria el malson. 
Un glop, i recuperaria les forces; podria seguir endavant, 
lluitant si més no per conservar la vida.

Cada  vegada  la  sentia  més  a  la  vora,  intuïa  que  s’hi 
acostava, que ja era a prop. El pànic i l’ànsia l’ajudaren, 
un esforç més, i ja hi seria. N’estava segur.

El mateix afany el feia tastar el líquid preuat, notava les 
gotes davallant per la gola, d’una en una.

D’una en una refrescant-li els ulls, regalimant pel rostre 
cremat,  regalimant  pel  cos  ple  de  nafres  i  de  picades. 
S’imaginà  un  bassiol  on  hi  posaria  els  pobres  peus 
ensangonats; amb plaer els notà immersos en la massa 
freda i humida.
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Aigua. En aquest moment, s’adonava que era més valuosa 
que l’or que havia anat a cercar amb tant d’afany i  del 
que,  amb penalitats,  n’havia  aconseguit  uns  miserables 
trossets. Efímer tresor.

* * *

Des que havia començat la malfadada aventura, les rialles 
dels  fills  somiats  i  el  somriure  de  la  desitjada  esposa 
l’havien  acompanyat  arreu,  l’havien  reconfortat  en  la 
foscor  de  la  mina,  i  escalfat  a  les  fredes  matinades 
transcorregudes al  mig del  no res,  àdhuc a l’inici  de la 
fugida li havien fet costat. Ara ja no els sentia, fins i tot 
ells l’havien deixat sol. Fins i tot ells l’havien traït.

* * *

Un últim esforç, es va reclamar delerós. Ja sentia cantar 
l’aigua  amb  claredat.  Una mica  més,  només  una mica, 
insistí, i la tocaria, apaivagaria la set que el turmentava. 
Estirava les mans endavant mentre caminava, com si així 
li fos possible d’abastar-la amb més prestesa.

De sobte, notà que el terra desapareixia, s’enfonsava sota 
el  seu  pes.  Perdé  peu.  Horroritzat,  intentà  aguantar 
l’equilibri.  Endebades  movia  els  braços  amunt  i  avall, 
talment  com  un  ocell  ferit  de  mort  en  un  desig 
forassenyat per alçar el vol, per evitar el destí.

Ella,  juganera  el  rebé;  amb  lentitud,  l’embolcallà 
amorosa, l’abraçà, li  besà els ulls, li  besà els llavis i  les 
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ferides, d’una en una, a poc a poc. Amb força. El xuclà 
absorbent.

Ell que, durant la darrera mitja hora, l’havia desitjat amb 
avidesa,  ara,  enemiga  insospitada,  la  colpejava, 
l’esgarrapava, la defugia.

Ell  que,  amb desesper,  es  volgué  agafar  a  unes  herbes 
inexistents  fent  el  darrer  esforç  per  evitar-la,  es  mirà 
astorat els dits que se li tancaven convulsos, com si no li 
pertanyessin, les mans buides...

El  so ronc i  esgarrifós del seu crit,  impregnat de tot  el 
terror,  del  desencís,  i  de  les  privacions  acumulades 
durant el captiveri i la fugida, es confongué amb el brogit 
de la imponent cascada d’aigua, que l’engolí sense pietat 
per fer-lo desaparèixer a les seves entranyes.

Una cascada bella, desmesurada i salvatge, com era tot a 
les muntanyes Rocalloses. 
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