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Reconeix  que  és  un  paratge  més  aviat  inhòspit.  Es 
pregunta si  d’aquella fondalada erma i  fosca, sorgirà la 
inspiració que necessita per una obra, per l’obra d’art que 
vol  crear.  Davant  seu,  el  cavallet  muntat  amb un llenç 
perfectament  tensat.  Escull  un  pinzell  dels  que  té  a  la 
caixa  arrenglerats.  Amb  la  mà  esquerra  du  agafada  la 
paleta plena de colors a punt de ser utilitzats.

A la vista gairebé traces de vida: uns esbarzers i un petit 
grup de corbs cuclejant desesperats. La Sílvia se’ls mira 
amb atenció, reflexiona sobre que fan picotejant el terra i 
les pedres amb tanta insistència. Recorda alguna lliçó de 
biologia  procedent  del  temps  ja  llunyà  del  institut. 
Busquen  aliment,  els  corbs  entre  altres  coses  mengen 
carronya. Imagina quina podria ser la víctima... Un conill, 
una  serp,  alguna  cabra  perduda?  Els  ocells  semblen 
entendre la seva aprensió, alcen el vol, desapareixen més 
enllà, on no arriba la mirada.

Queda sola  davant  de  la  tela  en  blanc.  Ella  només  vol 
desfer-se de les cabòries que la turmenten. Enganxada als 
seus peus, veu reflectida la seva ombra immòbil com una 
estàtua  fosca.  Ha  d’acabar  amb  la  dependència  que  la 
obliga a no fer res. L’ombra hauria de desenganxar-se de 
terra i dansar. Qualsevol cosa menys no fer res. La Silvia 
pensa en totes les excuses que ha fet servir per portar una 
existència buida, sense objectius. “El món és així, no el 
puc canviar. Sempre hi haurà injustícies. Diuen que l’art 
ajuda  a  prendre consciència,  però  per  això  s’ha  de  ser 
artista, i jo no sé si ho soc.”

Doncs  ho  hauria  d’esbrinar.  Començarà  a  pintar  per 
deixar enrere la vida ociosa que no li ha portat més que 
infelicitat.  Dubta  un  moment...  Serà  capaç?...  La  mà, 
primer tremolosa després ferma, comença a empastifar la 
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brotxa en el color vermelló, tot seguit fúcsia, després roig, 
també  negre...  aplica  colors  purs  sense  barrejar,  amb 
ràbia,  sense  utilitzar  blanc,  no  sigui  que  suavitzi  les 
tonalitats....  Creua de dalt a baix el pinzell;  un cop, un 
altre... Més! Més i més!!... Busca dins del maletí més tubs 
dels colors que li cal reposar... S’adona que no li queden... 

–Ep! Para una estona, Sílvia. Què estàs fent?

Mira  amb sorpresa  el  cel,  les  roques,  la  vegetació...  El 
matí avança, fa un sol de justícia, però la sotalada és molt 
profunda,  tant  que  una  bona  part  queda  sota  la  fosca 
ombra projectada per la cinglera. Fins i tot on arriba la 
llum només es veuen diferents tonalitats de grisos, potser 
alguns ocres i verdosos.

–“Llavors què estic pintant?” –Es fixa en allò que acaba 
de fer... S’espanta!

Llença a terra el que té entre mans. Corre i corre sense 
mirar  enrere.  El  sender  pedregós  i  estret  li  sembla 
interminable.  Encara  no  sent  el  soroll  del  trànsit,  allà 
vora la carretera havia deixat el cotxe aparcat, prop de la 
entrada  del  camí.  Alguna  cosa  li  fa  caure,  potser  una 
branca... S’aixeca sense fer cas del dolor. Només vol fugir.

S’atura un instant per prendre aire. Llavors s’adona que 
ha  oblidat  les  claus  del  vehicle  en  aquell  lloc  horrible, 
eren guardades dins del maletí dels olis... Sent veus. Surt 
del  camí  i  s’amaga  entre  els  arbres  del  bosc.  Està 
espantada i no es vol topar amb desconeguts.

Uns càntics gregorians envaeixen l’entorn. La Sílvia s’ha 
ocultat  darrera  d’uns  troncs.  Veu  passar  una  filera 
d’homes  vestits  de  frares  encaputxats,  avancen  amb 
recolliment. El primer porta una creu com estendard, els 
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altres segueixen amb les mans amagades entre les amples 
mànigues dels hàbits.

–Ves per on! De què m’espanto? Una processó, tant sols 
una processó. Hi deu haver alguna ermita pels voltants.

A continuació més homes caminen en fila, cadascú amb 
una torxa encesa. Tot seguit, un altre que tira d’un carro 
carregat de llenya. Prossegueix una dona de llargs cabells, 
vestida amb parracs i descalça, porta les mans lligades. I 
tancant la comitiva, un grup heterogeni de gent. La Sílvia 
observa:  homes,  dones  i  criatures  coberts  de  misèria. 
Observa mirades plenes d’exaltació i odi. Observa... Tot i 
així no pot donar crèdit.

Tanca  el  ulls  amb  força,  es  cobreix  les  orelles  per  no 
escoltar les salmòdies, roman així una bona estona.

–M’he de calmar, no és més que una al·lucinació... Segur. 
Què podria ser si no? Té raó la mare que aquest règim per 
aprimar-me m’està provocant efectes indesitjables.

Obre els ulls i torna a mirar. Res del que havia vist abans 
hi  és,  el  viarany  resta  solitari,  només  silenci.  Més 
tranquil·la, pensa que cal tornar per recuperar les seves 
coses, especialment les claus del cotxe.

Quan  arriba,  per  un  moment  l’enlluerna  el  resplendor 
d’una  foguera.  Al  voltant  de  la  pira  la  gentada  brama 
Mort a la bruixa! La dona, de llargs cabells i vestida de 
parracs, es troba al mig d’un cúmul de llenya, les flames 
estan a punt d’abastar-la. La Sílvia crida, s’esgargamella

–Què esteu fent? Salvatges! Traieu aquesta dona del foc!
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Ningú la veu ni l’escolta. Ningú, excepte la dona que la 
mira suplicant. Intenta arribar a la foguera, nota la calor 
intensa, sent una mortificant cantarella en llatí i el clamor 
de la turba. De cop veu el vermelló dels troncs encesos, el 
fúcsia  i  el  roig  de  les  flamarades,  el  negre  de  la  carn 
cremada... No pot aturar aquella bogeria. Intenta treure 
la llenya, però... S’ofegava... Cau...

–Senyora...  Senyora,  desperti!  És  perillós  quedar-se 
adormida sota aquest sol, podria agafar una insolació.

Amarada en suor accepta l’aigua que li  ofereix  un dels 
joves excursionistes. Poc a poc es recupera... No sap de 
què.  Tracta  de  trobar  una  explicació  raonable.  Una 
lipotímia,  feia  hores  que  no  menjava...  S’ha  quedat 
adormida i ha tingut un malson, no és la primera vegada 
que li passa.

Mentre, el noi li comenta:

–Hem vist el quadre. Ens ha posat els pèls de punta.

Una altra noia opina:

–El descriuria amb una sola paraula: colpidor!

La Sílvia, de cop, pren consciència del motiu pel qual era 
allà, per pintar un quadre. Només volia això, trobar-se a 
si mateixa. Una estona de solitud per reprendre la vocació 
artística que va abandonar en la seva joventut per culpa 
d’un matrimoni que no va fer més que tallar-li les ales.

S’incorpora  i  s’uneix  al  grup  que  està  mirant  el  llenç 
col·locat en el cavallet. Un calfred li recorre l’esquena. És 
com  l’al·lucinació,  igual  que  el  somni,  o...  Percepció 
d’altre temps?... La foguera de la bruixa, les flames que 
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dansen  amb  les  ombres,  ombres  dansaires  envoltant 
l’atmosfera.  L’ombra  de  la  creu  en  primer  terme,  i  les 
altres  ombres  ballant  al  seu  voltant:  l’ombra  de  la 
ignorància,  l’ombra  de  la  intolerància  i  l’ombra  de  la 
intransigència.  I  per  sobre  totes,  la  seva  pròpia  ombra 
volant lliure. 
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