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Sigues raonable,
accepta l’última derrota

com l’única victòria possible.
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Massa  temps  perdut  entre  carrers  estrets  i  amples 
avingudes,  entre  la  solitud  desitjada  del  pis  menut  i 
humit  i  la  multitud  desconeguda  per  les  voreres 
atapeïdes, massa temps dedicat als companys de feina, de 
cafè  sense  substància,  de  salutacions  repetides  amb  el 
mateix  somriure  de  sempre;  tot  correcte,  tot  higiènic  i 
aparentment  saludable.  Res  a  dir,  aquesta  és  la  vida 
triada i cal ser conseqüent fins a l’últim alè, fins que es 
perdi  del  tot  l’esperança  de  vida  o  es  guanyi  la  vida 
mateix.

Fins  ara la  tria  no ha estat  feta  ni  plantejada,  fins ara 
l'aclaparament era suportable, sumat i restat tot, encara 
valia  la  pena  el  sacrifici  d’una  vida  buida,  d’una  vida 
raonablement  no  volguda  i  que  les  circumstàncies  t’hi 
han anat portant sense ni adonar-te’n; ara però, quan les 
coses cada vegada més, es fan insuportables, quan veus la 
buidor al teu davant i encara una llarga vida, et dius a tu 
mateix: Bru, què fas aquí? Què pretens d’aquesta vida? I 
et  fas  mil  i  una  pregunta  més  sense  resposta  possible, 
sense raó  o excusa possible;  i  és  llavors que et  reveles 
contra tot i contra tu mateix, és aleshores que tens clar el 
que has de fer...  però no saps com fer-ho, quan fer-ho, 
només tens una imperiosa necessitat de fugir, de deixar-
ho tot i començar a córrer per no córrer més.

I  t’ho  penses,  i  t’ho  tornes  a  pensar  i  la  decisió  cada 
vegada és més clara, cada vegada està més presa, sembla 
que només esperis el moment per donar el pas, saps que 
és important, que la gravetat del mateix et pot portar a la 
felicitat que desitges o al fracàs més sonat de la teva vida; 
cal  estar-ne segur,  al  menys,  del  possible fracàs,  de les 
seves nefastes conseqüències per a tu i  per tots  els qui 
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t’envolten, i  que en principi,  diuen voler el teu bé,  que 
moltes vegades és només el seu.

Et prepares les coses amb temps, amb calma de tortuga 
vella, de savi despistat; l’equipatge ha de ser lleuger pel 
viatge que s’ha de fer. Uns quants llibres, quatre estris de 
cuina  i  d’higiene  personal,  camises,  jerseis,  jaquetes, 
pantalons, i un seguit de roba per anar fent, no cal omplir 
el  bagul  de  coses  inútils,  inservibles,  de  coses  que 
t’omplen la vida de vells records, i tu has decidit una nova 
vida sense ni tan sols el desig dels records del passat (o 
tal vegada, sí).

Et sap greu els amics, no dir-los res de la teva fugida, ai, 
no! Això no és una fugida sinó un camí a fer, el teu camí a 
seguir, com diu la vella dita; si segueixes el camí marcat  
sempre faràs cap a un lloc que els altres ja hi han estat; i 
això  és  el  que  tu  no  vols,  aquesta  és  l’única  certesa 
possible, el motor que t’ha de dur al correcte camí que tu 
lliurement hauràs escollit sense matisos, sense pressions 
de cap mena.

Arriba l’hora de la veritat, l’hora del desig fet realitat; ja 
no cal pensar més,  la decisió ja fa massa dies que està 
presa, ara només cal agafar les coses i marxar, deixar-ho 
tot sense recança, sense desig de retorn, perquè quan ja 
comences un nou camí a fer, en deixes un altre per fer, un 
altre que mai faràs. T’asseus al mig del menjador de casa i 
comences  a  girar  els  ulls  per  tota  l’estança,  només  els 
records que portes dins són veritables records. Mires el 
balcó que dóna al carrer, el quadre penjat a la paret que 
és una làmina de Van Gohg, els impressionistes sempre 
t’han agradat,  però com que no arribes  a  més,  sempre 
t’has aconformat amb els succedanis de les coses, i  ara 
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t’has adonat que vols la veritat de les coses, que ja n’estàs 
fart de còpies dolentes, de mitges veritats.

No et preocupis Bru, tots ho hem pensat alguna vegada, 
deixar-ho tot i començar a caminar, és igual la direcció a 
prendre, és igual on vas, no es pot fugir, perquè d’allò que 
hom vol fugir sempre se l’emporta allí on va, doncs, ningú 
pot fugir d’ell mateix; per tant, el que importa és el camí 
mentre el vas fent, anar allà on et porta sense importar-te 
massa on i quan arribaràs.

I comences el camí amb l’única certesa que vols marxar; 
aquesta sens dubte és la teva primera victòria i segur que 
prenent decisions seguiràs guanyant, guanyant-te la vida; 
perquè malgrat els dubtes,  malgrat les  petites derrotes, 
que puguis tenir,  de fet aquestes, també són part  de la 
teva victòria.

Obres  la  porta  de  casa  sense  recança,  mires  les  parets 
fredes  del  menjador  on  hi  ha  els  quadres  penjats  per 
alegrar-lo  artificialment,  el  sofà  que  t’agombolat  tantes 
vegades, les cadires amagades sota la taula quieta, on s’hi 
han assegut els  amics  que sempre veies amb el  mateix 
somriure,  amb  les  mateixes  queixes,  amb  les  penes  i 
alegries  que  omplien  la  casa,  sempre  oberta  a  tots  i  a 
tothom.

Tot l’equipatge que portes és una motxilla plena de roba 
còmoda i d’abric per quan arribi el mal temps, que també 
saps que arribarà i cal estar preparat per afrontar-ho tot, 
bonança i tempesta, l’estiu calorós i sec i l’hivern gelat i 
trist;  l’aposta  que  has  fet  és  massa  gran  perquè  les 
inclemències del temps et siguin un obstacle invencible; 
només donar el pas endavant ja no pots (ni vols) tornar 
enrera. A cada mà una bossa; a la mà dreta portes aquella 

5



bossa  que  vas  dur  en  l’últim  viatge  que  vas  fer,  te’n 
recordes?  vas  anar  a  San  Francisco,  a  veure  el  Gloden 
Gate que sempre t’havia meravellat quan els veies a la tele 
o a les pel·lícules i els tramvies que et transportaven vells 
records  en  blanc  i  negre  de  la  teva  infantesa  quan 
Muntaner avall baixava el 23 a tot drap fent dringar la 
campaneta d’avís, el pas preferent pels carrers d’aquella 
Barcelona grisa  dels  anys  60.  Bé,  deixem els  records  i 
carreteja aquella bossa plena d’allò que més estimes. un 
quants  llibres  escollits  entre  els  milers  que  tenies  als 
prestatges  del  teu  estudi,  uns  pocs  fulls  en  blanc  per 
poder escriure alguna cosa de les teves vivències i el dos 
blocs escrits d’allò que ha estat la teva vida, les teves idees 
i els teus pensaments al llarg d’aquest darrer decenni que 
t’han portat fins aquí, fins a prendre aquesta última i gran 
decisió que ara et proposes portar a la pràctica; de fet, 
aquesta és la veritable força de la decisió; deixar-ho tot i 
començar de nou per poder arribar a ser amo i senyor de 
les pròpies decisions, responsable últim i únic de la teva 
vida. Ser un mateix sense transferències, sense renúncies 
a res.

Baixes les escales a poc a poc després d’haver tancat la 
porta del pis, les claus les deixes a la portera que ja fa dies 
que sap que marxaràs del pis, que el deixaràs per anar-
te’n  a  viure  vés  a  saber  on...  Una  darrera  salutació 
amable,  potser el  darrer gest  buit,  el  darrer gest cortès 
que  t’ha  tocat  fer  abans  d’emprendre  definitivament  el 
camí cap a la llibertat; el camí d’Ítaca com algú fa temps 
va  definir,  el  camí  de  la  teva  Ítaca  particular,  siguis 
valent, tingues coratge, camina recte i no et deixis atracar 
per bandolers de camins, no facis cas de cants de sirenes, 
treballa amb humilitat i estima fins a estimar-te.
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Surts al carrer i la llum t’encega els ulls humits, no tens 
esma de girar-te  ni  d’acomiadar-te  de res  ni  de ningú; 
això  fa  dies  que  ho  tenies  clar;  res  d’adéus  ni 
d’explicacions, res de plors ni paraules buides, de retrets 
o  de  carícies...  només  has  decidit  canviar  el  rumb, 
emprendre una nova vida i en aquesta cruïlla és on, ara, 
t’has decidit desviar-te del camí recte, fàcil, buit, planer i 
vols  trencar  amb tot i  començar de nou;  això sí,  sense 
renunciar a res del viscut, sense deixar d’acceptar el teu 
bagatge prou ric en amistats, en vida interna, en formes 
de veure la vida, en filosofies que t’han ajudat a arribar 
fins on ara ets, i has arribat molt lluny, no ho dubtis!

Camines lentament, una mica pensarós, però també una 
mica per  la  feixuga càrrega que al  final  t’has endut  de 
casa; si ja sé, llibres que no es poden deixar, apunts que 
vols  repassar,  de  fet,  això  és  la  part  més  voluminosa  i 
pesada  de  la  càrrega  que  portes  al  damunt  camí  de 
l’estació  de  tren  que  t’ha  de  portar  a  la  teva  primera 
destinació d’aquest nou viatge que acabes d’emprendre.

No vols pensar res, només avances convençut del fet, ja 
no hi ha retorn, només un horitzó obert al davant i un 
desig  irrefrenable  d’esdevenir  tu  mateix  sense 
interferències,  al  natural,  amb tots  els  defectes,  que en 
són molts, però també amb totes les virtuts, que encara 
en són més. No cal que t’hi escarrassis, encara que els ho 
volguessis explicar, no ho entendrien; l’home només és 
cec d’allò que no vol veure, i  és clar,  la llibertat és una 
conquesta massa gran per afrontar-la;  o això és el  que 
pensa  la  majoria  de  gent  que  mai  ja  ni  tan  sols  han 
intentat  la  seva  conquesta,  precisament  perquè  es 
pensaven que  era  massa  gran  per  ells  i  els  feia  por  el 
fracàs; i no sabien que l’únic fracàs possible és la de no 
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intentar  allò  que  vols  fer,  malgrat  l’impossible  que  et 
pugui semblar.

Arribes una mica cansat a l’estació, compres el bitllet en 
direcció aquell poble prop d’on et penses refugiar, què dic 
refugiar, on penses viure a partir d’ara, i no et planteges 
quant de temps, si un mes o tres anys o la resta de la teva 
nova vida. Començar a caminar implica deixar-se anar, 
descansar quan un està  cansat,  beure quan tinguis  set, 
dormir quan sigui de nit i contemplar els estels quan la 
terra et sigui massa limitada.

L’andana és plena de gent que va i ve sense saber per què, 
uns van al  treball,  els altres tornen a casa cansats,  uns 
van errants buscant quelcom que els doni una mica de 
llum, altres es volen menjar el món, i no saben que són 
ells els devorats. Esperes plàcidament l’arribada del teu 
tren,  del  tren  que  t’ha  de  portar  a  l’inici  del  teu  nou 
projecte que tot just estàs insinuant, però que en el fons 
encara no saps per on anirà, què busques, què pretens, 
què et passarà.

Ja  no  et  fa  angoixa  ni  et  posa  nerviós  l’espera,  has 
començat sabent que el temps és tan relatiu que val més 
viure’l  intensament  que  llargament;  què  t’importa  una 
hora  o  dues  d’espera  quan  tens  tota  la  teva  vida  al 
davant? què t’importa res, si res és important? En tot cas, 
l’important és cada moment viscut amb intensitat, amb 
certesa que el vius, amb plenitud de consciència i sabent 
que és irrepetible, i per tant, únic; i això cal viure-ho com 
es mereix, no creus?
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