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A tots aquells que s'esforcen
per tirar endavant.
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Sovint  arriba  un  moment  en  que  t'adones  que  l'única 
solució  possible  és  acceptar  les  circumstàncies. 
Abandonar  tot  allò  que  abans  formava  part  de  la  teva 
vida,  tot  el  que  havies  considerat  rellevant,  que  és  ara 
completament absurd, com l'irrevocable pas del temps en 
el que un infant deixa enrere els seus jocs i fantasies per 
esdevenir adult.

Som molts els que marxem, però pocs sabem què farem. 
Res ens ajuda, ni tan sols la complicitat de mirar-nos i 
saber que ens tenim els uns als altres.

No  hi  ha  retorn.  Només  hi  ha  un  petit  horitzó,  una 
lluïssor a la llunyania, similar al sol, que ens crida i ens 
convida a seguir endavant. És l'esperança.

La Clara ha estat la major part del viatge gemegant, i no 
pas  per  gana  o  per  son.  El  que  abans  havia  estat  una 
esquinçada, ara és un forat negre, una font de sang fosca 
que brolla amb intensitat a la seva cama esquerra.

No puc sentir res més que el seu dolor, i això és encara 
pitjor que no sentir res.

Caminem des de fa dues hores, hora i mitja si restem els 
trenta minuts que hem passat a l'ombra de les  alzines, 
alimentant-nos  amb  els  fruits  que  jo  havia  collit  de  la 
botiga del meu pare just abans de marxar. Aquells fruits 
de colors ataronjats i brillants, gust àcid, tacte respós, i 
pinyol  clandestí  i  irrompible;  nespres  madures, 
segurament collides fa dos o tres mesos. En Toni, el meu 
pare,  ha  passat  la  major  part  de  la  vida  estudiant  els 
arbres fruiters, cultivant-los i estimant-los, fins que, cinc 
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anys abans de la seva mort, quan encara somreia sovint, 
va fer realitat el seu somni en obrir una botiga de nespres.

No cal dir que l'èxit va ser penós. Em martiritzava veure 
com  de  bon  matí  sortia  de  casa  amb  el  pijama, 
esperançat,  cercant  clients,  i,  al  cap  de  pocs  minuts, 
tornava  a  entrar  arrossegant  l'ànima,  amb  el  rostre 
enfosquit pel fracàs i un somriure entendridor als llavis.

El millor regal que em feia cada dia i que cada nit somio 
era  aquell  somriure  seu,  que  m'obligava  literalment  a 
somriure a mi també. I no amb malícia. Era un somriure 
bondadós. El més meravellós que he vist mai; més fins i 
tot que el somriure joiós que esbossa, no tant sovint com 
voldria, al seu diminut rostre la meva bonica Clara...

Però callaré;  no vull  pensar en persones que no són al 
meu costat, ara. Només vull tenir-les al meu cor, i seguir 
estimant-les. Encara et sento, pare. No t'he oblidat.

I qui és, la Clara? Com ho diria...  La Clara és un àngel 
celestial i terrenal. És una meravella més meravellosa que 
totes les altres meravelles imaginables. És un ocell el qual 
he vist créixer les ales i ara, puc sentir com emprèn el vol 
amb valentia, tot sol.

I també és una nena petita, un infant de tan sols sis anys 
perdut  entre  els  meus  braços,  que  ara  dorm  i  ara  es 
desperta, que em va lliurar la seva mare al morir, i que, 
malgrat la “pupa” que té a la cama, no plora gairebé mai.

I ara, mentre camino amb parsimònia al costat dels meus 
companys, i també dels que no ho són, dels que potser 
són  enemics,  o  altrament  poden  ser  desconeguts, 
m'adono que la  vida,  a  vegades,  pot ser bonica i  trista 
alhora.
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I dic bonica, perquè en aquests instants no puc ser feliç.

Encara que jo estigui bé, sa i estalvi. Encara que aquest 
camí sigui ara més accessible i agradable que abans, i que 
el meu estómac se senti ple d'energia, i les parpelles se'm 
mantinguin alçades sota la llum de la lluna, que tot just 
acaba de comparèixer sense ni tan sols avisar. No puc ser 
feliç si la gent que estimo no ho és;  tot i  que en molts 
moments sigui egoista, en aquest cas, no puc ser-ho. No 
puc  mirar  sense  sofrir  els  ulls  de  la  Clara,  aquestes 
esporuguides i iris blau-cels, que em recorden un riu que 
aviat  serà  mar,  i  que  el  vent  mou,  provocant  onades 
suaus.

Així doncs, intento no mirar-los.

M'esforço a somriure als companys, que ara em parlen. 
En Roc, el meu oncle, diu que d'aquí poc serà fosc, que no 
ens hauríem de preocupar més de seguir endavant, per 
avui. Sospira, i somriu vagament. És un somriure fatigat. 
Jo somric també.

—Tens tota la raó —li dic, i quan ho faig, sóc incapaç de 
reconèixer el so de la meva veu.

Tots hi estan d'acord. Hi ha poques coses que ens facin 
entrar  en conflicte,  ara  que  tots  gaudim de  la  mateixa 
sort.  Ningú té un bri de recel o d'ira a la mirada. Tots 
formem  part  del  mateix  viatge,  i  per  tant,  tots  som 
companys,  encara  que  la  major  part  siguem  uns 
desconeguts.

M'adormo,  silenciosament,  amb  la  melodia  que 
m'acompanya  cada  nit,  el  suau  ronc  de  la  Clara,  que 
encara que senti  dolor,  té  prou força per adormir-se,  i 
normalment, ho fa molt abans que no pas jo.
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Al matí he inspeccionat el trau de la cama de la Clara: 
segueix en el mateix estat. No caldria esmentar-ho, però 
començo a preguntar-me perquè existeixen, les armes.

Potser  és  perquè ens tenim por.  Ens  atemorim els  uns 
dels altres. Ens marquem territoris i ens dividim, sense 
saber que tots som iguals. Fugim d'una guerra i ens en 
trobem una altra. La guerra per aconseguir ser nosaltres 
mateixos. Aquesta, em dic, no es pot guanyar amb armes. 
Aleshores  m'adono  del  que  em  diu  aquella  veu 
murmuradora. Aquell  fil  de veu que sona suau i alhora 
càlid i melòdic. La Clara m'està parlant, segurament des 
de fa estona.

—Estàs cansat, papa?...  Com estàs? —em repeteix una i 
altra vegada, i quan potser ho ha dit per vintena vegada, 
la miro com si no ho hagués fet mai abans, i abans de que 
em  caigui  una  llàgrima,  responc;  li  xiuxiuejo  a  cau 
d'orella que s'adormi, que no pateixi per res.

És horrible. Tothom m'ho diu, que sóc massa tou... que 
no  es  pot  ser  tan  bo,  que  sinó  el  món  se't  menja  i, 
evidentment, no pas pel gust que tens.

I m'ho crec. Segur que tenen raó. Però també hi ha una 
altra veritat: no puc canviar com sóc, o més ben dit, el 
que sóc.

No puc enganyar la Clara, i dir-li que estic bé. Que tot va 
bé. En sóc incapaç. Abans de fer-ho, prefereixo callar, o 
simplement, respondre a una pregunta no formulada.

El millor de tot, és que ella sempre em creu. I m'alegro de 
dir-li sempre la veritat.

Per això, al cap de pocs minuts, en un moment de fatiga, 
quan vull aturar-me però els altres volen seguir, m'adono 
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que s'ha adormit. Que dorm profundament, tal com li he 
dit.

El que no puc saber, és si està o no patint.

L'únic consol que ens resta, és pensar que encara queden 
nespres madures.
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