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(Ahir, avui, demà…)

Ahir
“Em llevo completament esgotat; gairebé no he conciliat  
el son, a pesar d’haver ingerit un parell d'ansiolítics que  
he trobat a l’armariet del bany.

El pensament, fix, em tortura! Per què aquest malestar  
quan hi  penso? Per què aquesta por irracional? Cada  
cop és el mateix.      

Encara  que,  n’hi  ha  per  tant?  —em  dic  per  
tranquil·litzar-me.

El fet és que he de volar per força m’agradi o no. Així de  
senzill. I potser no hi hauria de donar més voltes. M’ho  
repeteixo incapaç de deixar-hi de pensar.

No m’ho puc treure del cap. M’avergonyeixo de la meva  
incapacitat per afrontar-ho”.

S’hi  ha  esforçat  de  valent  R.F.S  de  50  anys,  professor 
universitari  emèrit i escriptor  reconegut  arreu del món. 

L'ha treballat  a  fons  el  text,  a  consciència,  aconseguint 
per  fi  el  resultat  desitjat.  “Així  i  tot  sempre  queda un  
espai  per  a  la  imprevisió —és  diu. Per  més  que  m’hi  
entesti...”

De  tota  manera,  ell  és  un  home  brillant,  discret  i 
extremadament meticulós. Se’n sortirà airós. No en té cap 
dubte.  És  un  gran  orador  i  ho  sap.  Parla  de  manera 
eloqüent i posseeix el do de l’oratòria.

“No tinc més temps, m’he entretingut massa.  Demano  
un  taxi,  i  surto  disparat  cap a  l’aeroport  amb només  
l’equipatge  de  mà.  Serà  un  vol  curt,  —em  dic  
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encoratjant-me.  Amb hora i mitja, si tot va bé, seré al  
meu destí.” 

Avui
“Des que m’he llevat tinc un pressentiment estrany. Un  
imperceptible  desassossec  m’accelera  el  pols.  Estic  
ullerós i pàl·lid, i una suor freda em perla el front.  Em  
neguitejo.  

Què  tinc?  —em  pregunto  espantat!  Què  cony  m’està  
passant? 

Impulsivament entro al bany i amb molta dificultat obro  
l’aixeta.  L’aigua freda a la cara i  a la nuca m’alleuja,  
però  em  suposa  un  gran  esforç  mantenir-me  dret;  
trontollo,  i  la  meva  imatge  reflectida  al  mirall  
s’esvaeix...

Aconsegueixo  amb  prou  feines  seure  al  vàter,  un  
recargolament de ventre, violent,  m’impulsa  a fer-ho.  
M’ hi obliga!  

I de cop i volta, aquesta  imperiosa necessitat d'estirar-
me al terra...  

Em falta l’aire, m’ofego, i  el meu cor batega desbocat,  
com  si  volgués  fugir.  Mentre,  un  dolor  somort  a  
l’estómac em  fa venir arcades.” 

Desolat, pres d’un pànic irracional, l’home acluca els ulls i 
s’abandona.  Resta  immòbil,  però  el  seu  cos  nu  en 
contacte amb el terra fred li produeix un tremolor rítmic, 
intens, que s’exacerba. Amb més i més intensitat, el dolor, 
que irradia per tots els seus òrgans, se li fa insuportable. 
Conscient  només  un  instant,  espaordit,  intenta 
desesperadament  demanar  auxili.  En  va;  un  crit 

3



angoixant el paralitza, i es submergeix en el silenci més 
absolut. 

Una  erecció  sobtada  li  produeix  un  petit  orgasme,  i, 
lentament,  el  dolor  insuportable,  intensíssim de fa  uns 
instants, desapareix. La musculatura es relaxa, l’angoixa 
va  mitigant-se  alhora  que,  una  immensa  sensació  de 
serenor  l’envolta.  Obre  els  ulls,  clucs  fa  uns  instants,  i 
observa  amb  deteniment  un  punt  extraordinàriament 
lluminós que sura enmig de la profunda tenebra en què 
està sumit. I s’hi sent atrapat per aquell punt lluminós... 
Atret, s’hi atansa absent, a poc a poc. S’hi endinsa resolt i 
confiat en aquella claredat infinita, sotmès. 

Absort per una força irresistible, plaent i misteriosa que 
l’arrossega, que l’empeny i l’empeny...  fins al final!

La noia de la neteja, aterrida, demana ajut.

L’home completament nu que hi ha al terra del bany, és 
mort.

Immediatament la direcció del hotel es fa càrrec de tots 
els tràmits.

L’home mort aquesta matinada és R.  F.  S.  de 50 anys, 
professor universitari emèrit i  escriptor reconegut arreu 
del món...   

La dona de R.F.S rep un fort impacte quan s'assabenta de 
la seva mort sobtada. Li van haver d’administrar un fort 
tranquil·litzant  per  poder  sobreposar-s’hi.  Ara,  s’haurà 
d’enfrontar a la situació més terrible i dolorosa de la seva 
vida.
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L'endemà...
El  cadàver  és  extradit  a  primera  hora  del  matí.  De 
l’autòpsia  se’n  fa  càrrec  l’institut  forense  de  la  petita 
ciutat on R.F.S de 50 anys, professor universitari  emèrit i 
escriptor reconegut arreu del món, havia  de presentar el 
seu darrer llibre i  fer els honors a la tesi del seu estimat i 
brillant deixeble.  

La  dona, al capdavant, assumeix el paper que li pertoca. 
Absent  i  amb  una  infinita  tristor  als  ulls,  actua  amb 
displicència. 

Sort  en  té  de  l’ajut  incondicional  del  seu  germà  i  dels 
amics més propers —pensa abatuda.  Potser el fet de volar 
ha estat decisiu.

La seva por irracional davant aquest fet, segurament, l’ha 
dut  a  patir  aquest  sobtat  atac  de  cor  que  no  ha  pogut 
superar. I es recrimina amb duresa no haver anat amb ell. 
“Potser hagués pogut evitar-li la mort, pensa trasbalsada, 
si  l’hagués  acompanyat  com  em  va  demanar  a  última 
hora”.

L’home, R.F.S de 50 anys, professor universitari emèrit i 
escriptor reconegut a reu del món observa burleta el seu 
enterrament.

“I vés per on tanta por als avions i a volar! I el meu destí  
era un altre.

I sí senyor! —exclama satisfet. Un acte íntim i senzill, res  
de  retòrica i  parafernàlia.  Tots  hi  són,  tots!  La  meva  
família,  els meus amics...  i  la meva dona, pobrissona,  
que  no  es  pot  treure  de  sobre  aquest  estúpid  
remordiment que la neguiteja de mala manera. Si ella  
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sabés que feliç que sóc amb el meu destí, amb el destí que  
m’ha estat designat!   

Ja no hi sóc en el món del vius. Estic mort. I què? 

He de confessar que no sé on sóc. Però m’hi trobo tan a  
gust... 

Cap desig ni  cap mena d'angúnia ni patiment. Res de  
res.  Absència de tot. 

Només aquesta immensa solitud que m’envolta...”
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