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Escric aquestes humils lletres amb l’agosarada pretensió 
de fer entendre a qui les trobi i les vulgui llegir on rau la 
vertadera felicitat, amb l’esperança de poder aidar –tan 
sols amb un lector ja em donaria per satisfet– a atènyer-
la, a tastar-la, a gaudir-la, assaborint, encara que només 
en sigui un petit bocí, el mateix que jo he tingut la sort de 
gustejar durant aquests últims anys.

No  em  voldria  estendre  gaire  explicant  la  meva  vida 
anterior, doncs entenc que és l’actual la que representa 
millor el que vull expressar, tot i que, per entendre com 
he arribat fins aquí, crec que és imprescindible conèixer-
la: crec que vaig néixer fa quaranta-cinc anys a Barcelona, 
en el si del que es coneix col·loquialment com una “casa 
bona”. Durant la meva infantesa, adolescència i joventut 
vaig tenir  tot  allò que vaig necessitar,  tot  allò que vaig 
voler i tot allò que els papàs van sospitar que volia, això 
sí, amb l’única obligació de seguir la carrera professional 
del meu avi i del meu pare. D’aquesta manera, als vint-i-
quatre  anys,  encara  com  a  únic  fill  mascle  dels  meus 
estimats papàs, em vaig convertir en la tercera generació 
d’enginyer de camins de la família. El fet de relacionar-
me  únicament  amb  els  cercles  que  els  papàs  em 
recomanaven va fer que, inevitablement, acabés enllaçat 
amb  un  altre  membre  selecte  de  les  “cases  bones”  
barcelonines,  en  aquest  cas  educat  per  a  les  relacions 
socials  i  el  dispendi.  En  acabar  la  carrera  tots  vàrem 
coincidir  en  que  havia  d’evitar  el  possible  efecte 
desagradable de “fill  de l’amo”,  i  el  papà  em va trobar 
feina en una important empresa constructora. Tot estava 
planejat  per a que jo  repetís  la  vida del  meu pare  i,  si 
aconseguia  engendrar  un  nou  mascle  Puigdefalch, 

2



l’encaminés  per  a  que fos  la  quarta  baula  de  la  nostra 
cadena familiar.

Segur  que esteu  pensant  que sóc  un home afortunat,  i 
teniu raó,  però no pels  motius que heu pogut  conèixer 
arribant fins aquesta línia, ans al contrari: la deessa em 
va visitar anys després per alliberar-me d’aquella situació.

Deu anys de treball a la constructora, així com onze de 
vida  marital  amb  la  Carmen,  em  varen  mostrar  com 
serien els quaranta i escaig anys restants de la meva vida 
i,  l’adjectiu  que  definia  millor  la  gent  que  m’envoltava 
era:  INSADOLLABLE.  Per  fer  bé  la  meva  feina  no 
m’hauria  calgut  estudiar  les  Formes  Sesquilineals  i  els 
Espais  de  Hilbert,  ni  els  fluids  Newtonians,  així  com 
tampoc  m’hauria  calgut  saber  dibuixar  simetries 
especulars  ni  homotècies,  ni  tan  sols  m’hauria  calgut 
saber  resoldre  sistemes  d’equacions  diferencials... 
Únicament  em  calia  ser  un  gran  fill  de  puta:  per  tal 
d’intentar  calmar  la  insadollable  ànsia  de  beneficis 
econòmics dels meus caps només havia d’esprémer, amb 
la intensitat suficient, tant els meus subordinats com els 
meus  subcontractistes.  De  manera  similar,  la  Carmen 
tampoc estava mai satisfeta, mai en tenia prou i em feia 
sentir com qualsevol dels meus subordinats, esprement-
me contínuament per tal de satisfer la seva necessitat de 
despesa sempre creixent.

Fou  durant  una  de  les  jornades  de  formació  sobre 
prevenció  de  riscos  laborals  que  l’empresa  organitzava 
periòdicament  on,  sense  ni  remotament  proposar-s’ho, 
l’instructor va prémer el gallet que va fer detonar el tret 
de sortida de la meva inversió vital, que ja s’havia anat 
gestant en el meu subconscient pels anys de constatació 
de la  degradació humana:  “Atención,  muy importante:  
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En el supuesto de que un operario bajo vuestras órdenes  
sufra una caída a diferente altura en vuestra presencia,  
lo primero que deberéis hacer es lanzar tras él vuestro  
casco.  Es  preferible  que  el  Juez  encuentre  dos  cascos  
cerca del cuerpo que correr el riesgo de que, dadas las  
pocas luces habituales de este tipo de trabajadores, no  
encuentre ninguno”.  Com es podia ser tan roí? Aquelles 
paraules màgiques van fer la funció de la gota que féu 
vessar la meva capacitat de laminació d’abjecció humana. 
No vaig poder resistir més i, en aquell mateix moment, 
vaig  aixecar-me  de  la  meva  cadira  i  vaig  etzibar  un: 
“¿Cómo se puede ser tan miserable e hijoputa?”, i, sense 
esperar  cap  resposta,  vaig  sortir  de  l’aula  amb la  clara 
resolució de canviar les coses, amb la clara resolució de 
canviar el meu estil de vida.

Un cop dins el meu “Cayenne” vaig enfilar l’autopista a 
tota velocitat cap a un destí inconegut, però alhora clar: 
volia  aïllar-me,  deixar  de  formar  part  d’aquell  món 
putrefacte. Mentre conduïa anava pensant en quin podria 
ser el  meu millor destí,  i  vaig  recordar  les  obres d’una 
petita  carretera  que  vaig  fer  anys  enrere  en  un  indret 
deixat  de  la  mà  de  Déu,  amb  un  entorn  quasi 
completament  deshabitat.  No  recordava  exactament  el 
nom del lloc, però sí com arribar-hi.

Després d’una hora de conducció quasi temerària passava 
pel poble del torró: Agramunt, i  tres quarts d’hora més 
tard  em  trobava  admirant  les  dues  parets  verticals 
calcàries  del  Congost  de  Terradets,  esculpides  durant 
milers d’anys pel Noguera Pallaresa i que, des de la meva 
posició  assegut  en un banc  de  la  font  de  les  Bagasses, 
recordo que em van provocar una sensació claustrofòbica 
i d’insignificança humana.
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Durant aquelles dues hores de viatge vaig rebre més de 
vint trucades que no vaig contestar. Amb la remor de fons 
del  riu,  persistent  i  abrasiu,  vaig  repassar  el  llistat  de 
trucades:  n’hi  havia  cinc  del  meu  cap,  set  del  meu 
ajudant, tres d’origen desconegut, sis de la Carmen i una 
del papà. Em vaig aixecar i vaig llençar el telèfon tan fort 
com vaig poder a la gola del Montsec. Un cop vaig reunir 
el valor suficient per travessar aquell congost, vaig pujar 
de nou al cotxe i vaig endinsar-me a tota velocitat a les 
entranyes de la muntanya.  En pocs minuts ja circulava 
amb  l’aigua  d’un  embassament  a  escassos  metres  del 
marge dret de la carretera i, després de passar per davant 
d’aquell  hostal  on  havia  menjat  tantes  vegades  durant 
l’època d’aquella obra que recordava, vaig anar canviant 
de  carretera  amb  l’única  premissa  de  que  la  via  que 
prenia  havia  de  ser  pitjor  que  la  que  deixava.  Entre 
aquestes carreteres vaig reconèixer la que jo mateix havia 
executat  i  que,  com  era  d’esperar  per  la  reducció 
d’esplanada i  aglomerat  que havíem pogut  ocultar  a  la 
Direcció Facultativa, era plena de reparacions i flonjalls. 
Seguint  l’estratègia  d’anar  agafant  vies  cada  cop  més 
defectuoses,  vaig  anar  passant  petits  nuclis  parcial  o 
totalment  derruïts:  Santa  Llúcia,  Collmorter,  Miravet, 
Meüll...., fins que vaig arribar, ja vesprejant, al que em va 
semblar en un primer moment una església i una masia 
abandonades,  al  capdamunt d’un llom orogràfic,  en un 
entorn totalment salvatge.

Aquella  primera  nit  la  vaig  passar  al  cotxe,  que  vaig 
encarar  cap  a  ponent  per  poder  gaudir  del  millor 
espectacle que mai havia contemplat abans: durant més 
d’una hora, en mig del silenci més absolut només trencat 
per la meva pròpia respiració i algun grall de corb aïllat, 
vaig  admirar  la  posta  de  sol  rere  l’horitzó  muntanyós 
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llunyà,  i  la  transformació  cromàtica  màgicament 
imperceptible però realment efectiva que va transitar des 
de  l’enlluernadora  brillantor  solar  groguenca, 
difuminant-se  fins  al  blau  més  intens,  cap  a  la  negror 
estrellada  final,  escenari  en  el  qual  em  vaig  quedar 
profundament adormit.

Uns  cops  al  vidre  del  cotxe  em  varen  despertar  quan 
encara no havia tornat a sortir el sol. Era el pastor que 
feia pasturar el seu ramat d’ovelles prop d’aquella zona 
que, un cop va verificar que no tenia cap problema i que 
tampoc  era  cap  lladre,  em  va  confirmar  que, 
efectivament,  aquella  masia  estava  abandonada  i  que, 
precisament, pertanyia a la seva família. Em va prendre 
inicialment per boig en escoltar la meva proposta però, 
finalment, va acceptar: a canvi del meu tot terreny, que 
pels pocs quilòmetres que duia valorava en uns seixanta 
mil euros, del meu ordinador portàtil, i dels tres mil euros 
que duia en aquells moments a la cartera, li vaig demanar 
quedar-me a viure a la seva masia, una provisió setmanal 
d’aliments  i  piles,  que  hauria  de  deixar  en  un  punt 
concret acordat per evitar que ens trobéssim, i, sobretot, 
la seva paraula de no revelar a ningú la meva presència en 
aquell indret.

Aquell  senzill  pacte  verbal  amb  un  home  desconegut, 
però que s’ha demostrat íntegre i honest, ha estat el que 
ha regit les últimes onze primaveres de la meva vida, onze 
anys que he dedicat a contemplar, a observar, a apreciar 
la  bellesa  més  autèntica  i  alhora  més  senzilla,  a 
reflexionar  sobre  el  perquè  de  les  coses  més  bàsiques, 
onze anys en els que he aconseguit no tenir contacte amb 
cap ésser  de la  meva espècie,  onze  anys  en els  que he 
estat,  simplement,  feliç.  He observat els  cingles.  Els  he 
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contemplat durant mesos, estudiant la seva estratificació, 
intuint la seva composició, relacionant la seva naturalesa 
amb la seva inclinació pseudo-vertical, a diferència de les 
capes  de  sòls  intercalades,  amb  talussos  estables 
modelats per l’erosió pluvial, menys inclinats, descobrint 
la seva hidrologia subterrània,  delatada superficialment 
per línies de pollancres a mode d’hipocentre sísmic. He 
observat els pollancres, els he contemplat durant mesos, 
analitzant la seva estabilitat, la seva flexibilitat a l’hora de 
suportar ventades,  la seva forma natural  aerodinàmica, 
relacionant  les  zones  amb  una  densitat  anormal  amb 
l’existència de marges de pedra seca mig derruïts i altres 
arbres  fruiters,  principalment  figueres,  signe  inequívoc 
d’horts  de l’antigor, detectant fins i  tot  surgències altre 
temps aprofitades per al reg. He observat les fonts, les he 
contemplades durant mesos, he vist els animals que les 
utilitzen per a calmar-hi la set, per a refrescar-se, per a 
caçar... He seguit el procés d’aparellament de la libèl·lula, 
l’evolució del capgròs, he entès en primera persona allò 
que es diu sobre la fortalesa i la flexibilitat del jonc. He 
estat  dies  sencers  observant  l’horitzó,  analitzant-ne  les 
formes,  les  valls  i  pujols,  intentant  relacionar-les  amb 
possibles  processos  geològics  i/o  hidrogeològics.  He 
observat el cel, l’he contemplat durant mesos, relacionant 
la tipologia dels núvols amb la direcció del vent, amb la 
temperatura, amb el temps passat i el futur, estudiant la 
posició  dels  astres  en  funció  de  l’època  de  l’any, 
identificant  les  constel·lacions  nocturnes.  He  corregut 
només quan m’ha vingut de gust o quan ho he necessitat. 
Ho  he  fet  a  través  de  la  natura,  rascant-me  amb  els 
esbarzers,  punxant-me amb  les  argelagues,  cansant-me 
fins a l’extenuació, fins a caure estès sota l’ombra flonja 
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per  l’acumulació  eterna  de  fulles,  maldit  perennes, 
d’alguna alzina centenària.

Si heu arribat fins aquí voldrà dir que heu trobat aquest 
paper  amagat  entre  les  pedres  de  l’església  i  que  heu 
tingut  interès  en llegir-lo.  Em pregunto,  però,  si  hauré 
tingut  èxit  amb l’agosarada pretensió que he exposat  a 
l’inici d’aquest escrit o, simplement, m’heu pres per boig.

Revisant l’escrit, abans de desar-lo al forat, m’he adonat 
que  hi  manca  una  dada  que,  per  més  vergonyosa  que 
pugueu trobar, ha de ser explicada: l’única llicència que 
m’he permès ha estat el meu MP4, que ha fet que Sigur 
Rós i Mogway hagin estat companys i catalitzadors en les 
llargues  jornades  contemplatives,  mentre  que 
Truckfighters i Kyuss ho han estat en els meus moments 
més expansius.

Arturu Perramí
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