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Escolta el vent. De vegades xiula, de vegades xiuxiueja, a 
cops és galerna,  a cops és brisa que acarona,  també és 
fuet que assota. La flexibilitat és supervivència. La canya 
flecteix i es recupera, el xiprer cedeix a la força en l’angle 
òptim.  El  roure,  el  pi,  fins  i  tot  la  noguera,  massa 
orgullosos  per  cedir,  esdevenen trofeus  quan jauen per 
terra amb les arrels descarnades.

El  vent  havia  bufat  sec,  tòrrid,  abrasador.  La  terra 
esmicolada, arrossegada per l’aire, tenyia de vermell tot 
l’horitzó. La vegetació, agostada, no podia sobreviure. La 
sequedat extrema esquerdava les argiles i deixava en carn 
viva la gola assedegada d’algú que fugia.

L’arqueòleg des d’una plataforma observava l’explanada 
que s’obria als seus peus. Les màquines havien fet bé la 
primera feina. Una capa gruixuda de sediments rogencs 
havia deixat al descobert una visió aclaparadora. Petjades 
de  cossos,  ara  ressecs,  permetien  reconstruir-ne  les 
formes;  argiles  agostades  amenaçaven  els  pulmons. 
Restes d’arbres fossilitzats avisaven dels últims moments 
d’aquell poble. Què va passar? Un canvi climàtic sobtat? 
Un cataclisme provinent de l’exterior? L’arqueòleg pensa 
i sent darrera seu la remor del vent.

Escolta el vent... De vegades xiula...  

.../...

Caminava  per  terreny  abrupte  tractant  d’esquivar  els 
cadàvers. El fum o la boira, o les dues coses juntes em 
dificultaven la visió. Estranyament podia respirar sense 
fatiga,  ni  tan  sols  els  peus  semblava  que  toquessin  el 
terra.  Les  restes  de  la  màquina  havien  sembrat  de 
deixalles tot el que abastava la vista. Despulles humanes 
donaven noticia de la gravetat del succés. Una munió de 
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gent  uniformada  esmerçava  molts  esforços  per  tal  de 
recollir les restes i intentar descobrir algun alè de vida. 
Ningú em feia cas, de fet crec que no em veien. Cridava 
alguna cosa, però no em sentien, jo tampoc em sentia. Els 
meus  ulls  encara  vessaven  d’una  visió  vermella,  tot 
l’horitzó  s’havia  tornat  vermell  de  sobte.  Llavors,  en el 
que  semblava  un  capvespre  ja  molt  avançat  cap  a  la 
foscor,  encara  la  vermellor  s’intuïa  mentre  tot  anava 
ennegrint-se.

El  vent  no  deixava  de  bufar.  Una  bafarada  calenta  ho 
embolcallava tot. La pols molt densa, anava fent cada cop 
més difícil les tasques de recerca. Podia veure els rostres 
esglaiats dels que sabien que allò era un final.

Jo volia escapolir-me, però, on anar? Com? Vaig entendre 
que no tenia entitat corpòria.  Encara que sabés què havia 
passat no podria explicar-ho a ningú, ja perquè ningú em 
sobreviuria, ja perquè jo mateix no podria comunicar-me 
amb els possibles supervivents.

Només el vent xiulava...

L’udol adimensional del vent podia traspassar vides, fets, 
èpoques...

.../... 

Sentint l’alenada del vent al seu clatell no pot deixar ni de 
pensar ni de fixar la vista en el  que s’ofereix en el seu 
entorn.

Una imatge vermella el colpeja. La visió se li enterboleix. 
Una  remor  indescriptible  l’envolta.  Només  pot  mirar 
l’horitzó.  Un horitzó encès que el  porta a altres temps. 
Tots eren morts, fins i tot morien els que anaven a ajudar. 

3



Un vent vermell els embolcallava. Les carns s’encenien, 
els líquids s’enfilaven vaporitzats cap a l’atmosfera.

Sent el vent com una constant, abrasador, fuetejador. No 
pot deixar de veure-hi en vermell.

.../...

Sóc mort i ho sé. La meva visió se l’emporta el vent. Allà 
lluny sobre un pujol veig una forma. Vaig cap a ella. Volo 
amb la galerna diluïm-me en un buit sense límits. El vent 
se m’emporta. Només el que s’adapta a ell sobreviu.

.../...

Un  xiulet  agut  i  el  dolor  provocat  per  grans  de  sorra 
colpejant  les  seves  galtes  el  desperten.  A  poc a  poc va 
eliminant la visió vermella. Davant seu té el resultat d’una 
manca  de  flexibilitat.  Ara  escolta  el  vent,  el  xiuxiueja. 
S’incorpora,  torna  al  campament.  Escriurà,  informarà. 
Però...

Escolta el vent... De vegades xiula...
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