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Un  dia  massa  bonic  per  acabar-ho  tot:  primavera, 
assolellat, lleugerament càlid, una tarda sorprenentment 
lluminosa  que  convida  a  l’optimisme generalitzat,...  un 
típic dia de maig. 

Què petit que es veu tot des d’aquí a dalt... 

Farà  mal?  No,  segur  que  serà  tan  ràpid  que  ni  me 
n’adonaré. 

Se’m pararà el  cor  abans d’arribar a  terra? Hi arribaré 
viu, serà com en les atraccions, amb aquella sensació de 
no poder respirar. 

I  què  diran  de  mi  quan  no  hi  sigui?  Em  titllaran  de 
covard, o potser diran que vaig ser una persona amb molt 
valor? No, no diran res, segur que ni parlaran de la forma 
com vaig morir; és un tema incòmode que produeix una 
sensació desagradable, una sensació de fracàs de l’espècie 
humana.  Fa  pensar  en  l’estat  de  desesperació  d’un 
congènere proper, que no hem sabut ajudar, i que potser, 
simplement, hem ignorat. 

Potser hauria d’haver triat un altre mètode, diguem-ne, 
més implícit:  un accident provocat,  una intoxicació per 
ingesta d’algun fàrmac habitual... però ja és massa tard, ja 
no hi ha volta enrere: la carta que els he deixat és massa 
explícita. 

I és que s’han passat. S’hi han esforçat molt, i al final ho 
han aconseguit: a partir d’avui no em veuran més, si més 
no viu.  Només em podran veure  estirat  dins la  “caixa” 
esperant ésser entaforat en la cel·la corresponent  de la 
bresca funerària.  Diuen que m’estimen, que m’entenen, 
que els expliqui què em passa pel cap, que m’ajudaran,... 
Però, com que es pensen que sóc boig també es pensen 
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que sóc retardat. Què sabran ells el que em passa si, per 
començar,  m’enganyen  dient  que  m’entenen?  No,  no 
m’entenen,  i  no  ho  farien  encara  que  els  hi  expliqués 
quaranta vegades què em passa pel cap: els sentiments 
són massa personals. 

Sempre he estat incomprès, i ja en els temps de l’escola 
percebia la incomprensió al meu voltant. Dissimulaven, 
tots dissimulaven i feien veure que em veien com la resta, 
i en cada capítol de la meva vida ha passat el mateix: el 
meu  voltant  actuant  i  jo  veient  com  actuaven  per 
enganyar-me.  Però  també n’hi  ha  hagut  alguns que no 
han dissimulat, i aquests han estat els pitjors: ja sigui per 
que s’han pensat que havien trobat algú per fotre-se’n, o, 
en l’altre extrem, per que han cregut realment que podien 
ajudar-me,  seguint  un  procés  força  pesat  d’intent 
d’acostament. 

Jo sóc jo i no sóc com ells. De fet no sóc com ningú. Els  
pensaments de cadascú, tot i  tenir la mateixa traducció 
final,  són  plens  de  matisos  que  els  fan  individuals  i 
irrepetibles,  únics  perquè  cada  persona  hi  implica  les 
seves experiències anteriors. 

El  que penso, com em sento, els meus raonaments,  les 
meves conclusions, són coses meves que encara que els 
les  volgués  explicar  no  les  entendrien,  i  les 
interpretacions que en farien encara els allunyarien més 
de la meva realitat. 

¿Com m’han d’entendre si no tenen ni idea del que penso 
ni del que m’ha fet arribar fins aquí? En el fons han estat 
ells mateixos els que m’han empès fins aquí,  sense ells 
hauria  afrontat  els  esdeveniments  d’una  manera  més 
senzilla, més natural, però, és clar, sota el seu prisma tot 
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és  més  complicat  i  ha  de  tenir  un  raonament  lògic  i 
socialment  acceptable:  explicacions,  responsabilitats, 
obligacions... La roda de sempre. 

Ell sí creu en mi. Quan el vaig veure per primera vegada i 
vàrem compartir la tarda, ara fa uns mesos, ja vaig intuir 
que no els hi havia de dir, no ho entendrien, em dirien 
que la seva influència no m’anava bé i m’havia inflat el 
cap. Ell, en una de les trobades posteriors, també m’ho va 
dir: “No expliquis a la teva família el que hem parlat. La  
gent normal no ho entén. Però tu, tu ets diferent”. 

I sembla que Ell tenia raó: entenc què m’explica i estic 
segur  que,  encara  que  no  n’era  conscient  abans  de 
conèixer-lo, dins el meu cap ja hi tenia la llavor de les 
idees que Ell, amb les seves explicacions i raonaments, ha 
cultivat  fins  avui,  quan  la  incomprensió  dels  que 
m’envolten, ha fet que prengui aquesta decisió final. 

Vaig intentar que m’entenguessin, i la tarda que em van 
acompanyar a trobar-lo al  lloc de sempre,  Ell  no es va 
presentar.  En  aquell  moment  em  vaig  sentir  traït, 
greument traït i vaig arribar a pensar que només existia 
dins  meu,  que  jo  n’era  el  creador,  però,  com  sempre, 
anava errat i Ell, més tard, em va donar l’explicació de la 
seva absència: els que no volen veure, no veuen. 

L’Energia,  la  Veritat,  el  Tot  i  el  Res,  el  Bé  i  el  Mal,  el 
Passat més Antic, el Futur Infinit, la Condició Humana... 
Ell  comprèn  tots  aquests  conceptes  i  finalment  els  he 
entès jo però, tan se val, no els puc explicar a ningú i molt 
menys als que diuen que m’entenen i em volen ajudar. 

Conto fins a cinc i salto. D’aquí uns segons estaré amb 
aquells que són com jo, els que m’entendran. Ho sé. 

Un, dos, tres...
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