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De sobte em trobo tancat i reclòs, completament sol, en 
una cova cavernícola. M’acompanya només una deessa de 
la maternitat que observa des de baix un pteranòdon.

Al meu voltant sols hi ha foscor, humitat i un sostre que 
no em deixa alçar del  tot.  Ja ha passat massa estona i 
l’esperança  que  em  vinguin  a  buscar  cada  cop  és  més 
remota.  Sense  saber  quan,  la  resta  de  la  gent  ha 
desaparegut després que m’he quedat aletargat davant de 
tants dibuixos prehistòrics. M’ha tingut més abstret que 
cap el de la deessa. Probablement, ha estat el culpable de 
la  meva distracció,  amb aquest  cos absorbent  i  la  seva 
mirada terrible. Les altres pintures són més lluny, no vull 
il·luminar-les per no esgotar la pila de la llanterna i, per 
què negar-ho, per la por d’atraure alguna petita bèstia; 
pressento que d’aquí a una estona vindran a atacar-me les 
carronyeres de la nit.

Al diari  d’ahir eren en primera plana les hectàrees que 
van cremar-se amb l’incendi de la Serra del Godall. Per 
sort, només van ser matolls i camps erms. Durant la nit 
gairebé no vaig poder dormir amb el vent, que al mateix 
temps, restava agitant ben prop les flames i aconseguia 
que s’escampessin més enllà de la carena.  Els  bombers 
van  fer  l’impossible  per  evitar  que  arribessin  fins  les 
pintures rupestres. Així fou com se’m va acudir d’escriure 
aquesta història de la cova.

En  un  viatge  per  la  immensitat  informàtica  exploro 
milers  de  coves  subterrànies  i  excèntriques.  M’he 
immergit tant que gairebé em veig dins. Què faria jo si fos 
aquest personatge? Probablement m’entretindria amb les 
corbes rotundes i generoses de la figura que ara m’ocupa 
tota la pantalla i  que m’ha inspirat perquè l’acompanyi 
durant el seu aïllament, encara que d’una manera molt 
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més rústica; és curiosa, la sexualitat femenina en el seu 
estadi més essencial i salvatge, el somni d’un home, des 
de la  prehistòria  fins  a  l’era  cibernètica,  no puc deixar 
d’observar aquesta icona maternal i nutrícia i a la vegada 
obscena,  dotada  d’un  sexe  carnós  i  agressiu, 
escandalosament sensual, sota unes glàndules mamàries 
desbordants.

Repasso amb els dits quasi escaldats les zones erògenes 
de la figura originària, i  no penso en un tacte de pedra 
treballada,  sinó  en  unes  formes  vives  i  lletoses,  en  un 
recinte obert que reclama la llavor, el  desfici,  la raó de 
l’existència. Reclamo amb els dits enganyats tornar a un 
passat més explícit, més que aquesta figura captiva de la 
imaginació,  que  qualsevol  dels  dies  insípids  que  he 
consumit  davant  la  pantalla,  que qualsevol  dels  dubtes 
que no han deixat de seguir-me durant la vigília.

Si  jo  fos  aquest  personatge  acostumaria  els  ulls  amb 
destresa  a  la  foscúria,  per  no  cansar-me  d’esbrinar 
aquesta  deessa  de  l’abundància  i,  al  cap  d’una  estona, 
m’adonaria que des de dalt em fita el pteranòdon.

Seria  jo  i  només  jo  qui  s’enretiraria  com  si  acabés  de 
cometre  una  acció  abominable  i  pecaminosa, 
probablement  ens  vam  inventar  els  pecats  per  poder 
transgredir-los.  Recordaria  com  vaig  arribar  allí, 
civilitzadament  amb  tot  el  ramat,  en  la  meva  visita 
cultural.

De moment només puc sentir les gotes que cauen de les 
estalactites, que em fan tornar a la realitat i preguntar-me 
quant temps ha passat des que m’han abandonat. Això de 
restar  tantes  hores  sol  em  fa  témer  que  no  acabi 
desenvolupant una doble personalitat.
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Tothom qui m’ha abandonat seguirà el seu camí. Cadascú 
seguirà  el  seu  camí  sense  mirar  enrere,  sense  mirar 
ningú. Com el van seguir la dona primigènia, els artistes i 
els  seus  desitjos  immortals.  Sóc  davant  d’ells  i  no  sé 
distingir exactament si són o no reals.

Si  fos  aquest  personatge  tindria  por  de  confondre  la 
realitat amb un somni. Però preferiria el batec ancestral 
d’aquest somni.

Potser  d’aquí  a  uns  dies  parlaran  del  meu  cadàver  als 
telediaris,  i  potser d’aquí  a uns segles em regiraran els 
arqueòlegs amb avarícia.

No  he  de  ser  pervers,  i  acabaré  rescatant  el  meu 
personatge  de  la  por.  Li  deixaré  albirar  una llum,  una 
petita llum a la llunyania, que potser serà... la llanterna 
d’algú?

No.  Només un gat,  un gat  perdut,  potser  tan  afamat  i 
desorientat com jo.

Un  instint  desenterrat  dels  records  més  obscurs,  un 
instint primari, antic, velat i primordial, un instint dictat 
des dels  orígens,  un instint  que m’arrenca com un crit 
dolorós la necessitat més elemental,  un instint visceral, 
sanguini, predador, em porta al meu passat, al passat més 
confús, al passat més amagat, i m’indueix a llançar-li la 
llanterna sense pensar-m’ho a la presa: amb un cop sec li 
trenco la closca.

I ara, campió, et queda esbrinar com es fa el foc, com el 
feien ells, sembla que era una cosa així com refregar un 
palet a una pedra... Però abans, fes el que has de fer, per 
què no? també t’ho mereixes, o no has passat la prova?
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Ressegueix els traços, més irregulars, el fal·lus més gran, 
la mà, la llanterna, i... per què no? El gat.

Sí,  finalment sóc lliure.  I  dibuixo,  i  em dibuixo amb el 
fang,  entre  vells  caçadors,  preses  que  corren  i  éssers 
immortals, que m’accepten impàvids per sempre, fins que 
finalment desperto i ho veig tot cada cop més lluny... el 
paisatge,  els  visitants,  la  cova,  tot...  des  de  les  urpes 
altíssimes del pteranòdon. 
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