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Les nuvoloses mantenien un pacte  secular  amb el  vent 
perquè aquest les ajudés a bellugar-se quan baixaven a la 
superfície  terrestre  de  nit  i  vagaven  durant  les  hores 
d’alta matinada pels boscos més frondosos i els llacs que 
vetllaven el son als cignes. A canvi, i aprofitant la bona 
relació de què gaudien des de feia mil·lennis amb l’astre 
lunar, elles intercedien per apaivagar la fúria que sentia la 
lluna  quan  el  vent,  mogut  per  un  impuls  irrefrenable, 
trotava  pels  aires  amb  una  força  capaç  d’arrossegar 
oceans sencers de núvols que acabaven atapeint la volta 
celeste sense deixar visible ni un fil de cel nocturn. 

Aquells  éssers  eteris  havien  pres  el  nom  de  l’element 
ingràvid i boirós que es perllongava de la zona del cap i 
que s’alçava vaporosament mig metre, com si es tractés 
d’una allargassada copa d’arbre de substància de núvol, i 
que compartia color amb la resta del cos, un grisós perlat 
quasi transparent i semi translúcid. De cintura en avall 
no  tenien  cames  ni  cap  altra  extremitat  succedània;  el 
tronc  continuava  des  de  la  cintura  en  una  extensió 
unitària  i  finalitzava  en  un  punt  inconcret,  com  si  la 
boirosa  matèria  que  les  formava  anés  perdent 
consistència progressivament fins a extingir-se del tot  i 
confondre’s amb l’aire. 

Durant les  hores de llum solar les Nuvoloses vivien en 
una levitació  continua,  no es  podria  dir  que dormissin 
però  sí  que  es  trobaven  en  un  estat  semi-letàrgic, 
embolcallades de llum i silenci, en les capes més elevades 
de la troposfera. Les hores s’esdevenien amb una lentitud 
infinita mentre romanien sotmeses a una inesquinçable 
quietud,  en  un  inalterable  estat  d’inactivitat  i 
d’inconsciència, al marge de qualsevol fet o realitat, com 
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si es tractés de les ànimes errants d’uns cossos que havien 
expirat d’esquenes al món. 

Però quan el sol es fonia en l’horitzó i arribava la nit, els 
envaïa  de  sobte  una  emoció  imbatible  que  els  feia 
recobrar  en  un  punyent  batec  els  sentits  i  la  vida, 
s’encenia en elles  la  llum d’un desig impacient  que les 
empenyia a entornar amb desesper la mirada cap el vent 
que rugia  feroçment sud enllà,  indicant  així  que era el 
moment d’efectuar el seu particular rescat. 

Aleshores descendien i com amants en delit abraçaven la 
nit,  s’esmunyien  entre  les  llàgrimes  de  fullam  dels 
desmais  mil·lenaris  i  perseguien  libèl·lules  de  colors 
elèctrics,  mentre dibuixaven en l’aire esteles fugaces de 
llum pampalluguejant  entre  les  ombres.  Les  Nuvoloses 
sentien  debilitat  per  l’olor  i  l’esponjositat  de  la  terra 
humida,  estimaven  la  seva  capacitat  misteriosa  per 
evocar  plàcids  records  mai  viscuts.  Se’ls  escolaven  les 
hores  sense  fer-se  notar,  d’una  manera  gairebé 
clandestina,  quan  ajagudes  entre  les  bogues  jugaven  a 
remoure l’aigua enfonsant lleugerament els seus índex de 
plata  en  la  freda  superfície  aquosa.  Apropaven així  els 
nenúfars adormits, que desterrats del regne de la calma 
giravoltaven incessants sobre el seu mateix eix, trencant 
el son dels gripaus que inoportunament els havien triat 
per rebre la son. 

Semblava  que  res  no  hauria  pogut  apaivagar  la  màgia 
d’aquelles nits de llegenda, cap petit destorb, ni una sola 
nota dissonant en aquella simfonia d’obscuritat i somni. I 
malgrat  tot,  de  vegades,  en  la  més  profunda  nit, 
semblaven sentir-se uns laments esmorteïts que en parar 
l’atenció  esguerraven  l’ànima.  Provenien  d’una  església 
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romànica  que  llanguia  en  la  penombra  a  no  gaires 
quilòmetres de distància, dalt d’un petit turó. 

Udolaven  de  neguit  i  dolor  les  pedres  en  el  seu 
abandonament  secular.  Enrere  quedaven  els  temps  de 
glòria en què mirades incomptables plenes de fascinació i 
enlluernament  les  havien  resseguit  amb  una  intensitat 
afalagadora, mentre els dits més agosarats i fantasiosos 
els  havien  acaronat  tímidament  la  pell,  desitjant  en 
silenci que un bri d’aquella màgia estranya se’ls pogués 
traspassar.  De  la  memòria  començaven  a  diluir-se  els 
records  d’aquelles  èpoques  d’esplendor  llunyanes,  tan 
antigues  i  inabastables  que  evocar-les  els  suposava  un 
dolor  gairebé físic.  Probablement per  aquest  motiu fou 
que malgrat un present desolador i les perspectives d’un 
futur  proper  poc  esperançador,  les  pedres  d’aquella 
façana romànica lluitaven aferrissadament per sobreviure 
i adaptar-se d’alguna manera a aquella mena de present 
estrany del qual malgrat tot se sentien foranes. 

El seu mal, però, no només venia de l’ànima i no només 
es  deia  melangia.   Els  anys  no  havien  estat  massa 
benvolents amb aquells cossos petris que duien a la sang 
la  història  del  món,  i  ni  tan  sols  havien  provat  de 
salvaguardar-les dels danys i perjudicis que els acabarien 
avocant  al  patiment  de  l’anomenada  “malaltia  de  la 
pedra’’.  Aquella  cruenta  dolença  letal  se’ls  havia 
impregnat als pulmons com si fos quitrà cancerigen, i les 
havia anat destruint des de dins mica en mica fins fer-les 
extremadament vulnerables a les extrínseques forces de 
la  naturalesa,  sotmetent-les  als  seus  designis  d’una 
manera  gairebé  humiliant.  I  així  les  pedres  ploraven 
llàgrimes de ràbia i comiat a un món que ja mai més les 
veuria com allò que un dia van ser i mai més no serien, 
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apagant-se lentament arraulides  sobre un cos cada cop 
més tremolós i petit. 

Però malgrat tot, de tant en tant, fruit de la casualitat, el 
destí o la voluntat, alguna petita colla d’individus feia acte 
de  presència  davant  aquells  murs  agonitzants  i  els 
dedicava  uns  minuts  d’atenció,  compassió  i  silenci. 
Vetllaven  aquells  instants  de  respiració  lenta  i  costosa 
dels murs com qui jau al costat del malalt, amb el rostre 
tenyit de resignació i espera, confiant que la Mare Natura 
acompleixi el seu fi. 

Un  vespre  d’octubre,  toparen  amb  la  majestuositat 
demacrada  de  l’ancià  temple  una  colla  de  viatgers,  en 
desviar-se  per  error  del  camí  traçat  que  havia  promès 
dur-los a  un ombrívol  llac  de nenúfars.  Un cop havien 
estat conscients de l’error i sense escatimar en esforços 
psicològics per rescatar la ment de la confusió i la boira 
d’un  incipient  temor,  s’havien  disposat  a  avançar 
sortejant la matusseria d’unes passes massa vacil·lants i 
indecises.  Així  fou  com  arribarien  davant  la  densitat 
d’aquella  església  d’experiència  centenària,  que  es 
presentà davant  els  seus  ulls  amb posat  ferm i  actitud 
solemne.

L’estranyament inicial va donar lloc al naixement d’una 
curiositat  intrigada  per  l’existència  d’aquell  ens  que 
sospirava entre els clarobscurs que dibuixava la lluna en 
el seu rostre. Aquella visió els suscitava en un xiuxiueig 
mil  històries  d’intrigues,  abats  poderosos  i  al·legories 
encriptades  en  façanes  desbordades  de  pretensions 
il·lícites.  I  empesos  per  una  atracció  estranya  cap  a 
l’encant decadent de l’edifici i el moment, recorregueren 
la fesomia dels seus murs, atentament, d’occident cap a 
orient, amb la mirada i l’ànima, captivats per l’embruix 
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que  emanava  del  seu  alè,  víctimes  d’un  parany  de 
preguntes sense resposta. 

Passats uns instants que esdevingueren hores, els cossos i 
les mirades d’aquells homes embafats de bellesa i fredor 
s’aturaren, submergits en una nova sensació de pau que 
els  havia  inundat  improvisament  l’esperit.  Sense dir-se 
res,  s’ajagueren un a  un sobre  la  fresca herba humida, 
protegint aquell silenci vidriós com si fos el més preuat, 
per  ser  el  poderós  artífex  d’aquella  mena  de  màgia 
mística que acabava de néixer. I s’abandonaren als seus 
móns més íntims i inimaginables, perdent-se en la visió 
d’un camp immens d’estels que semblava no tenir fi. 

Bufava  el  vent  de  ponent  aquella  matinada  de  tardor 
avançada, omplint de polsim i fulles les seves cabelleres, 
que  ballaven  en  un  compàs  improvisat  a  mercè  de  les 
ràfegues  més  indomables.  Formava  aranyes  de  cabells 
que s’entortolligaven sense mesura, entrava sigil·lós per 
les comissures dels seus vestits i els sacsejava amb força. 
De vegades fins i tot bufava amb tanta intensitat que feia 
esclatar un incessant seguici de calfreds incontenibles en 
els  cossos  indefensos  d’aquells  viatgers  isolats,  que  se 
sentien  impulsats  a  fregar-se  vigorosament  els  braços 
amb  les  mans  per  atenuar  el  mal  d’aquell  vendaval 
impertinent. Aleshores el maleïen, i li llençaven injuries 
ferotges. 

El que mai haurien pogut endevinar els viatgers torbats 
era  el  mòbil  que  empenyia  els  actes  d’aquell  vent  que 
semblava enfurismat i que malgrat les aparences era molt 
lluny de l’afany de causar-los algun perjudici. 

El cert era que, el vent, en el seu perenne secret emmudit 
des  de  l’origen,  infatigable  en  tota  aquella  sèrie 
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d’incansables  moviments  embogits,  perseguia  un  únic 
objectiu; empènyer tants núvols com pogués fins arribar 
a tapar la blanca i lluent lluna, perquè aquesta entrés en 
còlera i correguessin Les Nuvoloses a calmar-la, perquè 
no  morís  mai  aquell  dolç  pacte  antic  i  pogués  seguir 
delectant-se durant segles amb la bellesa d’aquells éssers 
vaporosos sota la capa de llum blanca en la més fosca nit.
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