
En aquest recull s�aplega una mostra de narracions breus que han estat 

escrites en diverses èpoques i que són fruit d�una inquietud per traslladar 

sobre el paper i, en aquest cas en suport informàtic, petites histories sense 

cap més pretensió que la de crear i entretenir. 

 

   

 LA GUERRA 

 

 

 -Ra-ta-tà, ra-ta-tà- crida el nen engaltant un pal mentre es manté a la 

gatzoneta rera un arbre.  

- L'enemic és a prop. M'ataquen!- exclama excitat mentre surt del seu 

amagatall i corre ajupit fent ziga- zagues. De tant en tant es redreça a 

mitges i deixa anar un ràpid "ra-ta-tà" abans de ensofronyar-se dins el 

galliner.  

La mare a la finestra el contempla amoïnada i el deixa fer.   

Ra-ta-tà, ra-ta-tà... escup la metralladora de l'home a la trinxera. L'enemic 

respon contundent. La metralla li ha passat fregant i s'ha incrustat a pocs 

metres d'on era i el gust ferrós de la sang es barreja amb l'àcida agror de la 

por i un nus li tenalla les entranyes. Els segons acoblats al ritme del seu cor 

li retrunyen al cap i tot d'una els seus ulls observen els cossos esventrats 

dels que fins feia poc eren els seus companys i amb veu rogallosa crida: 

- L'enemic és a prop. A l'atac! 

 I surt de l'amagatall, i corre ajupit i es redreça a mitges. Ra-ta-tà, ra-ta-tà... 

Lluny, molt lluny, una dona vestida de negre mira per la finestra. 

Ra-ta-tà, ra-ta-tà.... mormola el vent i allà, en terra estranya, una tomba 

ignorada verdeja solitària... 



 
 
 
PAISATGE A L'ALBA 

 
 

 

L'avió corca l'escorça de la nit que tremola davant la imminència de la seva 

destrucció mentre el dia s'emparranca, lenta i morosament, per les dunes 

del temps. 

Un sol, mandrós, ronseja, reticent en deixar el jaç que l'acotxa i el 

clarobscur, flonjo i estorat dels núvols, es retalla sota la foscor minvant del 

cel on els últims estels, glaçats i morts, es fonen entre la dolça tebior dels 

primers raigs de sol. 

Allà lluny, un altre avió s'enfila vers l'horitzó injectat de plata, esquinçant, 

fred i precís com un bisturí, el primer contrallum. El cel encara té la pell 

mig de sol i mig de lluna. 

Poc a poc, instant rere instant, tan menuts com un gra de sorra, el sol 

dibuixa un signe de carícia i l'espai s'omple de llum posant fi a la lenta 

agonia de la foscúria. I el món es vincla al seu domini mentre el fantasma 

de l'envejosa lluna gira la cara per amagar el seu despit. 

Inesperadament, l'avió es desnivella i el blanc, espès i encotonat s'interposa 

entre el blau  del cel i el lleu recer de la finestra. Per uns brevíssims 

moments tinc la sensació d'estar en una altra dimensió, com si de sobte 

hagués lliscat fins les vores del viure caient en el buit lleuger del somni on 

tot desfila amb la fressa pausada i molla de la no- realitat o, si pel contrari, 

m'hagués enfonsat, per sempre, dins la massa sense clivelles de l'oblit. 

Expectant i confusa miro al meu voltant i el que veig no em tranquil·litza 

massa. Ben arrenglerats, asseguts als seus respectius llocs, homes i dones, 



aïllats i impersonals calquen la imatge absorta i inexpressiva d'una munió 

d'éssers cibernètics sense ànima. 

Neguitosa tanco els ulls i m'aferro al record del que fins aleshores havia 

cregut que era el meu món. I torno a veure el verd aspre de la terra i a sentir 

el ventet menut i salat vora la mar mentre escolto els esgarips de les 

gavines i els riures dels infants jugant a la vora de l'aigua. I el record se'm 

desboca i se'm torna desig dins la memòria que tremola. 

Una veu sense rostre apaivaga clement la meva frisança i em fa obrir els 

ulls. I tot torna al seu lloc quan a través de la finestra se'm ofereix, vast i 

immòbil, el llarg somni de l'aigua espurnejant sota el sol. Una bandada de 

gavines alça el vol tranquil mentre d'altres resten estàtiques damunt de 

l'aigua com flocs de neu. Lluny enllà, la costa, amorosida per la submissió 

de les platges, es retalla esquerpa i fosca contra el cel. 

Alleugerida, recolzo el cap sobre el respatller del seient sense deixar 

d'aguaitar a través dels vidres per poder assaborir, plàcidament, aquest 

paisatge sense figures d'un món que reconec i que és, ara n'estic segura, el 

meu.      



 

 

MAR DE FONS 

 

T'estimo!- li deia abraçant-la delerosa mentre en el fons, molt en el fons del 

seu cor, el ressò de les seves paraules es perdia entre el garbuix de records 

esgrogueïts que maldaven per surar, per fer-se presents i un reflex opac 

enteranyinava la seva mirada. Però tot d'una, nota que l'enamorada  

s'estremeix d'impaciència davant la imminència del bes d'una altra boca que 

es prepara i ella,  amb el regust amarg de la melangia, ofega un gemec ronc 

i llarg. 

I l'onada que un dia havia gosat atansar-se a la platja creient que s'hi podria 

quedar, es replega trèmula de desig i aclaparada per la pena de sentir-se 

abolida, de ser, de nou, esborrades les diferències, massa, només aigua.  I 

quan és a punt de ser engolida definitivament en el mar de fons on s'ajocarà 

presonera, li arriben, cavalcant a llom del vent, les paraules del poeta: 

Las olas, 
unánimes en playas,  
hermanas, se parecen 
en el color del pelo, 
en el mirar azul 
o gris, sí, pero todas 
tienen letra distinta 
cuando cuentan sus breves 
amores en la arena. 

 
       Pedro Salinas:La voz a ti debida 
 

Aleshores, ella compren que és en aquest encontre fugaç, on ha de buscar la 

seva raó de ser i la seva identitat, perquè el dolor de l'absència no és més 

que la confirmació d'una altra forma de viure, la prova de la memòria que 



un dia el somni es va fer matèria, presencia. I l'onada, cobejosa 

d'impossibles, es dilueix en l'anonimat abismal on van a morir les il·lusions.  

Però tot no s'ha perdut. En la seva ànima ha quedat l'empremta 

immarcescible dels brevíssims moments de glòria,  prou importants per a 

ella per omplir tota una vida. 
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