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Al  cantó  suís  de  Schaffhausen  al  nord  del  bell  país  i 
limitant  ja  amb  Alemanya,  es  troba  aquest  meravellós 
enclavament del riu Rin, el qual i tot i no tenir una gran 
alçada, la natura es desborda i es mostra en el seu estat 
més  salvatge.  Es  tracta  d'un  lloc  paradisíac,  anomenat 
Rehinfall  i  on  es  troba  l'antiga  fortalesa  de  Schloss 
Laufen,  una  residència  dels  nobles  del  desaparegut 
imperi de l'Europa central.

En  aquest  enclavament  màgic  solia  passar  llargues 
temporades  la  famosa  Emperadriu  d'Àustria  (Sissi  de 
Baviera), que amb el seu marit l'arxiduc Francesc Josep I 
d'Habsburg  (Emperador  d'Àustria  Rei  d'Hongria, 
Bohèmia,  Croàcia,  Eslavònia,  Dalmàcia,  Galícia, 
Lodomeria  i  Iliria)  solien  treure  el  cap  per  aquests 
balcons  que  la  naturalesa  ens  ofereix  amb  tot  el  seu 
esplendor. I potser la malmesa emperadriu (assassinada 
a mans d'un anarquista italià que volia fer-se famós en 
1898) s'evadiria de tota aquella parafernàlia que l'ofegava 
i  detestava  tant  (el  protocol  reial).  Aquella  nena  que 
estimava la natura, l'estat salvatge, i que un dia la van fer 
captiva en una "gàbia d'or", com ella definia el seu estat 
d'infelicitat.  La  vaig  imaginar  abocada  a  les  finestres 
d'aquesta residència, i desitjant esdevenir-se en una gota 
d'aigua per a "fluir" lliure i salvatge per aquest riu, que 
porta  precisament  aquest  nom  (ja  que  Rhein  o  Rin 
significa fluir en alemany). La vaig imaginar desitjant fer-
se un raig de sol, que es converteix en color, que travessa 
una gota qual prisma per reflectir tot l'esplendor de l'Arc 
de Sant Martí. La vaig veure somiant, amb tornar a veure 
aquell  lloc  màgic,  on  el  so  de  l'aigua  fa  la  seva  cançó 
simfònica, i marca com nota la nostàlgia i enyorança dels 
seus. La vaig imaginar trista, però que aquell oasi omplia 
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de  goig  el  seu  malenconiós  cor,  i  li  calmava  la  set  de 
llibertat. La vaig imaginar convertir-se en riu, el més bell 
d'Europa,  que  en  aquesta  zona  arriba  a  tota  la  seva 
plenitud,  fent-se major per més endavant a  Basilea ser 
navegable  i  transportar  l'home  més  enllà  del  Mar  del 
Nord.

La  vaig  imaginar  bella  com  aquesta  cascada,  o  com 
l'orifici  que  una  roca  ha  anat  perforat  amb  l'ajuda  de 
l'aigua;  lluint  joia  qual  orella  en  lòbul  d'una  preciosa 
femenina. No és d'estranyar que aquest enclavament, fos 
un dels seus llocs preferits per passar les seves vacances. 
Vaig  poder  a  més  contemplar  la  butaca  que  ambdós 
nobles  compartien  (i  on  potser  es  demostressin  el  seu 
amor) que com a peça antiga ha estat  testimoni de tot 
això.

El  10  de  setembre  de  1898,  mentre  passejava  pel  llac 
Leman  de  Ginebra  amb  una  de  les  seves  dames  de 
companyia, la comtessa Irma Sztaray, va ser atacada per 
un  anarquista  italià,  Luigi  Lucheni,  que  va  fingir 
ensopegar amb elles, aprofitant el desconcert per lliscar 
un fi estilet al cor de l'emperadriu.

En aquell precís instant, vaig tenir la necessitat de retenir 
en  la  meva  memòria  aquest  poema  que  a  continuació 
recito  des  del  més  profund  dels  meus  sentiments  i  el 
record d'aquell lloc paradisíac en el qual la meva ment ja 
vol tornar.

L'ODA A LA CASCADA

Gota que fa prisma
en xocar a la roca,

quan el sol amb el seu carisma,
la enlluerna i enfoca.

3



Perfum de l'aigua erm
en flascó imaginat,
envasat al buit ferm

per l'home, mai inventat.

Roca que trenca l'aigua,
i que aquesta deforma;

com la figura femenina nua
que només el seu calçat adorna.

Simfonia de cascada,
caiguda sense camí;
música embassada

que sap el seu destí.

Llenguatge fluvial,
ànima hidratada,

refugi casual;
història mai inventada.

En Europa central del moment;
amb el Rin de testimoni,

un refugi vaig trobar a la ment
amb el meu riu com a patrimoni.

Al nord-est Helvètic,
vaig trobar la meva ànima,

un paisatge estètic;
i en la fe, una llàgrima.

Schaffhausen- Schloss Laufen i cascades del Rin 
(Rheinfall).

L'últim dia del any, 31-12-2012.
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