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Una finestra s’obre empesa pel vent just davant del llit on 
dormo. Una noia de cabell  rinxolat  em dona l’esquena; 
eterna  mira  les  gavines  passejar-se  sobre  els  pals  dels 
vaixells amarrats al port. No li veig la cara, però aquesta 
silueta  em  recorda  a  algú.  Intento  apropar-m’hi  i 
preguntar-li si és ella, si de veritat està aquí, però la noia 
desapareix i, sense voler-ho, caic dins les cortines. 

Jo conec aquest mar de més enllà de la finestra, conec els 
colors, el paisatge... no em sento estrany on ara sóc tot i 
no haver-hi estat mai, almenys no d’aquesta manera, no 
en  aquest  temps.  Una  parella  camina  des  del  fons  del 
camí  cap  on  jo  sóc.  Indemnes  es  paren  davant  meu. 
L’home es  mostra  rígid,  amb  el  cap  alt  i  els  ulls  molt 
oberts, fixant la mirada al meu rostre, com amb distancia. 
Du  un  pa  lligat  al  cap,  a  mode  de  barret  i  un  bigoti 
perfectament encorbat. Ella vesteix un vestit blau que es 
camufla  amb  la  intensitat  del  paisatge,  culminant 
l’harmonia del seu cos amb un llaç fosc al cap. 

―Qui és vostè? –pregunto. 

―Jo  sóc  Ell!  –contesta  l’home  amb  un  to  pausat  com 
volent saltar amb les paraules un mur. 

―I vostè? –pregunto mirant ara a la dona. 

―Jo sóc qui la salvat –el seu to marcat evidencia que no 
és d’aquí, i també la seva pell d’aparença cristal·lina.

Sense donar-me temps a fer cap altra pregunta, la parella 
camina carrer avall fins confondre’s amb el paisatge. 

Abans que pugui pensar res, un rinoceront creua corrents 
el  camí.  Què  hi  fa  aquí  un  rinoceront?  Reconec  el 
paisatge,  sí,  però  no  el  recordava  d’aquesta  manera. 
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Cadaqués es veu diferent des d’aquí, sembla com traçat 
amb un pinzell, talment com un quadre. 

L’esquelet d’un ocell putrefacte vola fins a mi, em sorprèn 
que pugui volar, però no m’ho qüestiono, prefereixo no 
fer-ho. Un cop damunt el meu cap deixa anar una nota: 
“T’esperem aquesta nit. Porta una mica de somni per les  
postres”. 

Dedueixo que la nota és de l’home del barret de pa i la 
seva  dama.  Segueixo  el  camí  tal  i  com  han  fet  ells.  A 
mesura que vaig caminant els carrers que deixo enrere es 
van perdent, com si algú els esborrés. 

Uns  metres  més  avall  descobreixo  de  nou  el  cos  del 
rinoceront  estirat  a  terra,  descansant.  En  veure’m, 
s’aixeca i comença a caminar adoptant el paper de guia. 
Ell em durà fins la casa.

Un cop allí,  un os blanc obre la porta i fa un gest com 
convidant-me a entrar. L’home del bigoti i la seva dama 
són ja al menjador. Dues persones més els acompanyen. 
Em sembla conèixer-los. Són Paul Eluard i Luis Buñuel. 
Em pregunto què faran aquí, però no dic res.

Les  parets  del  menjador  són  blanques,  acabades  amb 
unes petxines de mar i un retrat de Felip IV.

Sobre aquestes, unes “sempre vives” esgrogueïdes posen 
el punt de la dama a la decoració. Es veu que són les seves 
flors preferides.

Damunt la taula hi ha unes ampolles amb forma estranya 
i algun que altre plat amb marisc. 

Els amfitrions ens conviden a seure. L’home del barret de 
pa  s’asseu  al  cap  de  la  taula.  La  dama  del  llaç  fosc 
l’acompanya  a  la  seva  dreta.  Luis  Buñuel  s’asseu  just 
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davant  de la dama,  a l’esquerra de l’amfitrió.  Al  costat 
d’ella, Paul Eluard, i al seu davant, m’hi fan seure a mi. 

Paul Eluard mira amb passió la dona del llaç. Ella fa com 
si no el veiés però nota com la mà del poeta li  acaricia 
com amb una ploma la cama.

Mentrestant,  a  l’altra  banda,  l’amfitrió  i  Buñuel  parlen 
utilitzant un idioma que no arribo a comprendre. No sé 
de  que  parlen,  tampoc  amb  què  parlen,  no  arribo  a 
identificar  el  llenguatge.  Sembla com inventat,  com fet 
únicament per entendre’s entre ells. 

En aquest precís moment, algú toca a la porta. Un nou 
convidat. Per la reacció dels aquí presents dedueixo que 
ningú  esperava  que  vingués.  L’os  l’acompanya  fins  al 
menjador. L’amfitrió està content de veure’l. El fa seure 
just davant seu, a l’altre extrem de la taula.

Em sorprèn la seva presència. Realment em sorprèn tot el 
que està passant, però no m’ho qüestiono, senzillament 
ho visc.

Reconec el seu rostre; l’alhambra que es veu dins els seus 
ulls, la ploma del poeta, la passió. 

Ell  i  l’amfitrió  és  parlen  amb  l’idioma  de  les  mirades, 
evidenciant  la  seva  mútua  admiració,  la  fascinació,  i 
potser, fins i tot, un amor contingut. 

Un cap de lleó sembla mirar per la finestra. Els seus ulls 
són  dos  llagostes  que  intenten  escalar  les  parets  de  la 
casa.  L’home del  barret  de  pa  s’espanta,  s’aterroritza  i 
fuig del menjador cap al pati.

Conscients els altres de la situació, sortim tots fora per 
seguir amb el sopar. 
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El patí té una gran piscina estirada amb uns cignes, amb 
petites espelmes al cap, mullant el seu ventre en l’aigua. 
L’escena  no  dura  massa.  Eluard  i  la  dama  abandonen 
l’escenari quasi sense dir res, així com el poeta que duia 
l’alhambra als ulls i l’amfitrió.

Buñuel  i  jo  ens  quedem  sols  asseguts  al  costat  d’una 
escultura  que  té  la  forma  d’una  gota  d’aigua  abans  de 
trencar-se. No ens diem res. Jo el miro de tant en tant, 
però ell  no sembla immutar-se.  Sense adonar-me’n em 
vaig quedant dormit sobre la seva espatlla. 

Els càntics de l’onatge a l’alba em desperten del meu son 
profund.  Aquesta  nit  he  tingut  l’estranya  sensació  de 
somiar en un somni.

M’aixeco poc a poc del terra, composant-me del son. Sóc, 
sense  saber  perquè,  als  peus  d’un oliver.  L’home de la 
barra  de  pa  descansa  al  fons.  Avui  du  posada  una 
barretina.  M’hi  apropo  mentre  espolso  el  brut  dels 
pantalons.  Em  fa  un  senyal  de  silenci  amb  la  mà  que 
subjecta la taula de colors, sense mirar-me. Té la mirada 
posada en el seu quadre, acabant de traçar els colors del 
seu  cel,  com  si  volgués  eternitzar  Cadaqués  vist 
d’esquena.

Sense  mirar-me,  s’aixeca  de  la  cadira  i  comença  a 
caminar deixant el quadre enrere. Em fa un gest amb el 
braç per a que el segueixi.

Caminem  per  un  paisatge  cada  cop  més  entrat  en  els 
colors  de  la  tardor.  Les  tonalitats  es  van  enfosquint  a 
mesura que anem trepitjant les fulles mortes dels arbres.

Al mig del camí, l’home es para just davant d’un arbre 
amb calaixos. Obre el que li queda a l’alçada de la seva 
cintura i  salta dins. Per un moment ric,  em sembla tot 
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massa surrealista per ser veritat. Abans que pugui afegir 
res, el mateix calaix torna a obrir-se. Jo m’hi apropo, però 
no  sé  si  vull  saltar.  Amb  precaució  miro  l’interior  del 
calaix intentant trobar alguna resposta, però no hi ha res, 
tan sols un forat. La veu de l’home amb barretina crida 
des de dins: 

―Salta!

Tancant els ulls i prement les dents m’abandono a l’arbre.

Quan  els  obro  ja  estic  baix.  Em  sorprèn  que  no  hagi 
passat res. L’home del bigoti em mira fixament, com si 
volgués travessar-me amb els ulls.  Sense compartir cap 
paraula ens posem a passejar per l’interior de l’arbre que 
va adoptant mil tonalitats distintes.

Poc  a  poc,  els  colors  del  seu  cos  es  van  convertint  en 
imatges que no arriben a tocar-se les unes amb les altres. 
Tot adopta un aire estrany, boig, sense sentit, o si més no, 
amb un sentit que no acabo de comprendre. Al fons un 
nen plora; planya la mort d’un germà que no coneix però 
que du per ell el seu nom.

L’home del bigoti camina sense mirar-lo.

Les  parets  semblen  estar  construïdes  a  partir  de 
pensaments, d’obstinacions, de desitjos, de temors... els 
cossos  que  hi  són  pintats  tenen l’aparença  d’anar-se  a 
descomposar, com si estiguessin morts. Molts tenen caps 
de lleó i insectes devorant-los els ulls. 

―Què  és  tot  això?  Què  fem  aquí?  –pregunto  amb  to 
d’espant.

L’home de la barretina segueix caminant sense dir  res, 
assenyalant únicament, amb un bastó, un noi que escup 
sobre el retrat de la seva mare i que té el rostre borrós.
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Al terra, s’hi veuen els esquelets d’uns peixos putrefactes 
que  no  poden  nedar.  Els  passo  per  damunt  sense 
trepitjar-los.

Tot  resulta  molt  paranoic  aquí  dins.  És  com  estar 
encadenat  dins  la  ment  d’algú  que  veu  la  realitat 
d’aquesta  manera.  És  com poder  anar  més  enllà  de  la 
simple  aparença,  poder  interpretar  allò  que 
vertaderament  està  en  els  cossos,  pujar  a  la  superfície 
l’inconscient. Abandonar el romanticisme d’aquesta vida 
insana i dibuixar-la amb el seu autèntic color. El cert és 
que espanta, però alhora fascina. 

L’home de la barretina es gira sobre si fins trobar-me la 
cara. Al seu darrere s’hi alça una paret que està pintada 
amb  l’angelus  de  Millet.  L’home  em  mira  amb 
deteniment, quasi sense parpellejar. 

―No volies saber qui sóc? –diu fent ressonar la seva veu a 
les parets–.  No volies saber qui sóc? –insisteix–. Jo sóc 
aquest! –crida aixecant la mà amb què du el bastó!– Jo 
sóc això –afirma. 

―Vostè és què? –pregunto amb cert temor. 

―Jo sóc tot el que veus! Jo sóc en tot el que veus! Jo sóc 
Ell. 

―És  vostè...  –em  talla  abans  que  pugui  acabar  la 
pregunta. 

―Sí! –diu amb fermesa– Jo sóc ell! Tal vegada un boig, 
però no un boig qualsevol. 

―És vostè... –em torna a interrompre. 

―Sí! Jo sóc Salvador Dalí!
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