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És un matí de  canícula d’estiu. Fa una xafogor aterridora, 
soporífera,  de  ca  l’ample.  El  llit  és  un  bany  de  suor 
apegalosa. Em llevo i, sense esma, em vesteixo, baixo al 
carrer, em fico dins el cotxe, l’engego i, enfilant les corbes 
del tram final de la Costa Brava, em dirigeixo al Cap de 
Creus. Encara és fosc. Pel camí, sentint necessitat d’aire 
fresc,  obro un dit  la  finestrella  per omplir  els  pulmons 
d’un tast marí i plantes aromàtiques, de la flaire matinera 
de l’ estimada mar, la que bressola tota la costa del meu 
petit país.

Un munt d’olors m’aromatitzen el cos i la  ment:  de net, 
de llençols canviats que t’ajuden a agafar un son suau i 
plàcid de la farigola; d’anís i  tast de regalèssia del fonoll; 
de  barreja  de  palla  seca,  farina,  garrofes  i  tarongina 
humitejats per la rosada de la camamilla;  d’encens, de 
codonys  madurs,  de   reïna  i  d’ametlles  amargues  del 
romaní;   de  barreja de mel i camamilla de la ginesta; de 
perfum intens i àcid que destapa els narius de la salabror 
impregnada en l’estepa, el ginebrot, el tomanyí, el càdec, 
el coixí de monja, l’argelaga negra, el bruc i altres plantes 
i arbustos arrapats a la rocalla.

Només  arribar,  aparco  el  vehicle  i,  amb  la  tovallola  a 
l’esquena, faig camí cap a una petita cala que, fa temps, 
em té robat el cor. Baixo a poc a poc per a no prendre mal 
ja que l’accés és feréstec i perillós i la claror del dia encara 
no venç  la  foscor  de  la  nit.  Pel  corriol,  a  cada paratge 
segur i  amb vistes de postal,  m’aturo i  ho  aprofito  per 
gaudir  de  les  contínues  i  variants  tonalitats  dels  nous 
clars del dia, de l’oreig i la remor del mar i del despertar 
dels ocells i aus.

A  l’entorn,  als  vessants  de  les  carenes,  contemplo  els 
bancals de vinya i olivera molt deixats de la mà de Déu ; a  
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les menudes i esquerpes valls i llocs ombrívols i abrigats, 
petits reductes de verdor humida dels oms, freixes, verns, 
avellaners, salzes i algun roure i alzina; tot dominat, però, 
pel paisatge de mata baixa i  rocam on, si hi bufa de ple la 
tramuntana,  els  càdecs,  coixins  de  monja,  caps  d’ase  i 
ginebrots  s’aplanen  i  estiren  el   cos  per  oposar-li  la 
mínima  resistència;  vora  mar,  el  vent  i  la  salinitat 
modelen el gasó, l’ensopeguera i el seseli farreny.

 Deixo desbocar la imaginació i del roquissar, transformat 
en un immens conte fantàstic, en van emergint tota una 
munió  de belles  formes:  lleons,  dracs,  camells,  àguiles, 
rates, gats...  que n’aprofiten la textura i la immesurable 
gradació d’ocres, grisos i marrons matisats pels verds de 
la  vegetació,  els  blaus  de  l’aigua  i  els  blancs,  grocs, 
vermells i malves de les flors. 

Trepitjo  la  sorra  suau  i  llisa,  fresca  i  humida,  de  la 
matinada. Col·loco la tovallola prop d’una roca a cavall de 
la sorra i l’aigua i m’hi assec. Les onades, quasi de música 
silenciosa,  bressolen  suaument  la  platja.  La  brisa 
m’acarona i em relaxa. El dia va obrint els porticons de la 
claror.

A trenc d’alba, el sol, darrere una gran finestra de blaus 
canviants,  lentament  i  amb  mandra,  va  eixint  mentre 
pinta els núvols oferint un espectacle cromàtic fugisser. 
Espectacle  a  la  retina  i  a  l’esperit.  Els  seus  raigs  van 
empenyent i escalfant el ventijol que m’acaricia.

Aviat  la  roba  em  comença  a  molestar  i,  després 
d’esguardar  de  reüll,  me  la  trec.  Sorpresa  de  llibertat 
plena de llum, aigua, aire i terra. Impressió de plenitud. 
Sensació de tastar la vida.
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De sobte, em sento aguaitat, encara que miro a l’entorn i 
només observo l’autèntic silenci, però em resta el neguit. 
Em  tapo  amb  la  tovallola,  ja  que  em  noto  nu  i  tinc 
vergonya  doncs,  què  hi  farem!,  sóc  home  de  pudor 
arrelat. Suposo que la cara ho deu delatar.

De darrere la roca, dins l’aigua, em sembla percebre una 
suau remor i una tendra i plàcida rialla. Hi fixo la mirada. 
Pot  ser  que  llambregui  una  ombra  bellugant-se  sobre 
l’aigua?  No  les  tinc  totes  i,  quan  vaig  per  aixecar-me, 
descobreixo que n’emergeix una sirena i, tranquil·lament, 
movent  amb  delicadesa  el  seu  alot  caudal  sota  l’aigua 
arran de l’aire, es va apropant fins a topar amb la sorra. 
La seva bellesa no es pot descriure, només gaudir. Cos de 
desig,  cabells  daurats,  ulls  de  mar  cristal·lina  i  cara 
d’àngel.  Mentre  s’apropa,  em  dirigeix  un  somriure, 
encara que trist, que no fa amb la seva bellesa. Em sento 
rar i insegur però ens mantenim la mirada.

S’apropa, es recolza a la roca a prop meu, flecteix el cos 
cap a mi i  em fa un petó al front. Moments de silenci a 
l’entorn  però  de  gran  enrenou  emocional.  Dos  móns 
diferents. No hi ha paraules, només els gestos i la mirada, 
i un desig comú: la vida.

Temps  que  passa  a  la  velocitat  de  la  llum.  Instants 
d'il·lusió,  somni  i  ganes  de  viure.  Llenguatge  de 
sensacions,  emocions  i  sentiments.  No  hi  ha  cap  so 
verbal, però sí comunicació. Un instant sense principi i fi, 
sense temps...

El sol comença a escalfar de valent. Una molesta coïssor 
m’envaeix  parsimoniosament  la  pell  i,  frisós,  vaig  per 
aixecar-me. Ella, però, abans que ho faci, em torna a fer 
un petó al front i jo, surant dins d’un somni, n’hi faig un a 
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cada  galta.  Tot  seguit,  d’esquena  al  mar,  llisca  cap  a 
l’aigua  sense  trencar  la  mirada  i,  quan  ja  té  mig  cos 
cobert, s’ajup mentre introdueix suaument el braç dret al 
líquid cromatat pels colors de l’entorn i, de dins,  en treu 
un bonic objecte de vidre, una mena de  rellotge de sorra, 
però amb aigua. A la part de dalt hi queda una mica líquid 
net i cristal·lí; a la part de sota, quasi està ple d’un suc 
brut i fastigós.

Torna a deixar immergir delicadament el rellotge dins del 
mar mentre dels seus preciosos ulls en comencen a caure 
llàgrimes.

Vull   apropar-m’hi,  però,  ai  làs!  les  cames  no  m’ho 
permeten.  Ella  em  transfereix  un  somriure  abatut  i 
desapareix sota  el blau marí deixant un doll d’esquitxos 
de colors.
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