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En el seu dia vaig haver d'acumular desplaences,
Viure en solitari, vestir de manera senzilla i nodrir-me de poca cosa;
Però sabia que el cos i la fama només són obstacles en el camí.
Quan hagueu trobat un indret tranquil on fer les pràctiques,
Conreeu amb determinació la gran concentració.
Què n'és, de difícil, perfeccionar alhora cos i ànima!
Si no heu pogut desplegar el cos, comenceu per la naturalesa innata.
Per la qual cosa, abandoneu el lucre i la celebritat.
Amputeu tota passió i ja no hi haurà impediments.
Quin és l'obstacle? Tot depèn del vostre valor i de la vostra voluntat.
Qui us posa entrebancs? Tot és a les vostres pròpies mans.
Gaudir de gran renom, ser un escriptor reconegut, tot això són bagatel·les.
Manteniu-vos indiferents a les robes sofisticades i a les taules opulentes.
Acumular bronze i jade no us conduirà a la salvació.
Poemes en prosa, cants i versos ben rimats
No són més que ensopegades en el camí.
Sigueu com la boirina o el fum vaporós,
Com les flors o com els penjolls florescents del salze.
El que passa és que floteu entre el cel i la terra,
Sense esdevenir mai pluja o rosada fecunda,
Perquè res no us atreu tant com el cos i la glòria,
I els costums governen la vostra vida.
En el centre d'aquesta vida, concentreu-vos en l'ànima i en l'alè vital.
Calmeu-los per tal de no patir debades.
Deixeu estar els sabers i els talents literaris;
Impassibles, recolliu la vostra essència i la vostra ànima,
Continueu avançant amb ment decidida;
Així la via mai no us donarà l'esquena.

                        Cao Wenyi1

 

1Taoista, primera dona cèlebre de l'alquímia interior, any 1150, dinastia Jin. Fragment del seu 
Cant a la Magna Via i a la Font Màgica, traduït lliurement del llibre de Catherine Despeux 
Immortelles de la chine ancienne. Taoïsme et alchimie féminine.
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Eres tu soledad y tu silencio. El resto es decorado. Busca un bello lugar  
donde perderte. Ni adelante ni atrás ni arriba ni abajo. Que todo sea  
espejo.  No  necesitas  luchar  ni  necesitas  mentir.  Lo  que  sucede  es  
siempre lo correcto. Puedes vivir sin libros y sin flores. Hasta puedes  
vivir sin sexo. Cuando seas nadie serás perfecto. Las personas vienen y  
van, las cosas se acaban, las palabras también cansan. No fuerces nada.  
Deja que el agua corra por el riachuelo, siéntate bajo el roble, respira  
hondo,  escucha  el  murmullo  del  bosque,  olvida  que  fuiste  máscara,  
duérmete  como  un  niño  en  los  brazos  de  la  noche  hasta  que  te  
despierten los trinos de los pájaros. Eres tu soledad y tu silencio. No te  
traiciones.
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17-6-11

És tan feliç que no necessita escriure. Escolta els grills i les granotes i, quan el vent 

s'esvalota,  l'hipnòtic  balandreig  del  fullatge  dels  roures.  El  penjoll  de  petxines  fa 

gatzara. El penell és una bruixa de ferro amb l'escombra entre les cames. Una casa de 

fusta per fora i per dins. Aquest matí ha penjat la bústia nova amb el seu nom escrit 

amb tinta  negra.  Des  de  la  terrassa pot  albirar  set  pobles:  Moror,  Estorm,  Cellers, 

Guàrdia de Noguera, Santa Engràcia, Talarn i Llimiana. La lluna, sibil·lina, s'amaga rere 

el Montsec de Rúbies. Li ha costat déu i ajuda arribar fins aquí, tota la vida. Sent que ha 

trobat el seu lloc i que podria quedar-s'hi per sempre, si  sempre no fos una paraula 

grandiloqüent i ridícula. 
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Montsec_de_R%C3%BAbies
http://4.bp.blogspot.com/-xNYHAVeK0Yc/Tgeic-PXZMI/AAAAAAAAFqc/YbNbeCvRino/s1600/IMG_0869.JPG


21-6-11

Diuen que cada mudança que fas envelleixes cinc anys. El pitjor de tot són les capses de 

llibres. Anirà a l'Ikea a comprar una prestatgeria per a encabir-los en el pany de paret 

del  menjador  entre  el  foc  a  terra  i  la  tele.  Des  que la  lluna  s'ha  fet  escàpola,  les 

estrelles senyoregen al capdamunt, incomptables i nítides. Silenci i solitud. Cap al tard, 

el  lluert s'ha deixat veure. Gran i  verd, té el cau rere la casa. És el  genius loci.  S'ha 

passejat per la terrassa, observant el nou llogater. Crec que seran bons amics. Ja coneix 

dos veïns. Ahir el van ajudar a descarregar la furgoneta i el van convidar a dinar. Res a 

veure amb la ciutat. 
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http://www.google.es/search?hl=ca&q=Lacerta+bilineata&rlz=1B3GGLL_caES365ES365&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1262&bih=608
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llangardaix_verd
http://entrellum.blogspot.com/2009/09/llibres-vells.html


24-6-11

Avui, entre papallones i flors, ha pujat a Sant Salvador del Bosc. L'ermita, encimbellada 

en un rocam, festeja amb dos roures centenaris que pengen sobre l'abisme. S'hi accedeix 

pel camí iniciàtic dels cent revolts en el qual trobem cinc oratoris: Sant Antoni, Sant 

Jordi, Sant Jaume, Sant Sebastià i la Verge de Montserrat. A partir de l'oratori de La 

Moreneta  l'espígol  adquireix  un  protagonisme absolut.  Les  espigues  del  Montsec  són 

curtes, de color fosc i perfum intens. Ha vist un cabirol que badava per la sendera que 

mena a la  Portella Blanca. Ha demanat tres desitjos al Sant, li ha cantat gregorià i, 

xafarder, s'ha entretingut a mirar les fotografies i els textos que la gent ha anat deixant 

al llarg dels anys. No volia baixar. Des de les altures tot sembla prescindible.
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Portella_Blanca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cabirol
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADgol
http://www.casamontsec.com/images/0257.JPG
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Salvador_del_Bosc
http://www.papallones.cat/


26-6-11

La millor hora és quan surten el muricecs. El sol ja s'ha amagat entre el Castell de Mur i 

Moror. L'aigua del llac sembla tota de plata. Aquest matí ha recorregut amb la moto els 

10 km del camí del Peu del Bosc en el qual es troba la  Cova Negra de Mata-solana. 

Després ha fet cap a Vilanova de Meià tot travessant el congost de l'Escala del Pas Nou. 

El riu Boix és una delícia, amb les fonts de la Figuera, de l'Hedra i el pont la Gata. A la 

tarda ha acabat d'endreçar el menjador. O sobren llibres o falten prestatgeries. Demà 

baixarà a la ciutat. Les ciutats són una cosa manicomial. ¿Qui va ser el capsigrany que va 

inventar-les? 
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http://2.bp.blogspot.com/-trweCmhi_xU/Tgegota2QBI/AAAAAAAAFqU/bfUjhq7gmis/s1600/IMG_0925.JPG
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0010828
http://www.ccnoguera.cat/vilanovademeia/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=104
http://angunies.blogspot.com/2009/12/cova-negra-de-mata-solana-pallars-jussa.html
http://www.moror.cat/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Mur_(castell)


29-6-11

Dia de calor exagerada. L'única manera de suportar-la és tancar la casa ben tancada i 

romandre a l'interior fins que el sol se'n va. A l'hora de la migdiada l'han despertat uns 

sorolls provinents de la finestra. S'ha llevat i ha vist un poll de gaig sobre la reixa. Quan 

ha sortit n'ha vist un altre molt a prop. Ambdós han abandonat el niu i estan aprenent a 

volar.  La  mare,  que no els  perd  de vista,  quan  s'adona de la  presència  de l'humà, 

comença a xisclar per avisar-los i, sobretot, per a desviar l'atenció de l'intrús. El nom 

científic del gaig és Garrulus glandarius. Garrulus significa cridaner, sorollós. Els pollets 

s'ajunten  i  resten  immòbils  sobre  la  branca  d'un  pi.  O  aprenen  aviat  a  volar  o  no 

sobreviuran pas. Per aquí hi ha moltes serps. Els humans, en canvi, som capaços de 

sobreviure sense volar la qual cosa sempre m'ha resultat quelcom digne de llàstima. Fins 

i tot alguns estimen les gàbies! La cuina plena de formigues. Les mosques pesadíssimes. 

La natura no és tan idíl·lica com somien els poetes. 
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http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=g%E1rrulo
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gaig
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gaig


30-6-11

A les  sis  del  matí  ja clarejava.  Bufava un vent frescal  que desvetllava les  branques 

ensopides  dels  roures.  Si  ahir parlàvem d'ocells,  avui  parlarem de  peixos.  Les  dues 

truites de la fotografia han estat pescades a Barruera pel veí, que és un militar jubilat 

amb tots els ets i uts dels militars, però de bon cor i campechano. Si no has fet la mili 

costa molt entendre el tarannà i l'univers d'aquesta gent uniformada. L'home té la casa 

plena d'armes, les col·lecciona, i se sent orgullós mostrant-les. El veí, ple d'il·lusió, li ha 

portat les dues truites del país acabades de pescar, netes, amb la pell brillant plena de 

puntets foscos i taronges, i la memòria ha reculat fins a la infantesa, quan son pare, 

també pescador, el portava amunt i avall pels rius del Pirineu. No ha gosat dir-li que era 

vegetarià i ha agraït el regal amb un somriure sincer. De vegades cal fer excepcions. Una 

cosa és ser vegetarià i una altra practicar el fonamentalisme talibà i dogmàtic. Ha sopat 

truita de riu a la planxa acompanyada de mongetes verdes collides a l'hort que son pare 

conrea a Alpicat. Cantaven els àngels. 
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http://1.bp.blogspot.com/-sXPI-GHSG_w/Tgv3IVqCunI/AAAAAAAAFq0/OmualYj6_Bg/s1600/IMG_0930.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-sXPI-GHSG_w/Tgv3IVqCunI/AAAAAAAAFq0/OmualYj6_Bg/s1600/IMG_0930.JPG
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barruera
http://entrellum.blogspot.com/2011/06/t-5.html
http://www.roures.net/


4-7-11

La lluna creixent apareix pel Montsec d'Ares. Aquest matí, al mercat de Tremp, ha tornat 

a trobar en Jim. El va conèixer ahir a la platjeta que hi ha sota de casa, una pinada molt 

concorreguda els caps de setmana. En Jim i la Meg s'estaven banyant.  Where are you 

from?  Són britànics. Fa anys que tenen una  finca a Llimiana. La volen vendre. L'han 

convidat a visitar-la: Would you like to come and see us for a coffee tomorrow morning? 

Ell té por d'enamorar-se de la casa dels anglesos, ara que porta tres setmanes agençant 

aquesta que ha llogat. I és que les cases són com les dones. 
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http://entrellum.blogspot.com/2011/06/t-1.html
http://www.casamontsec.com/index.htm
http://www.casamontsec.com/images/0261.JPG
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montsec_d'Ares


5-7-11

La divinitat és allò que cadascú fa amb la seva pròpia solitud. Ell, per exemple, es passa 

el dia esclafant mosques amb la paleta de plàstic que va comprar per mig euro a la 

botiga  dels  xinesos.  Si  fos  mosca,  també seria  un  pesat.  És  tan  curta,  miserable  i 

fastigosa, la vida de les mosques. Matar-les és fàcil, n'hi ha prou amb un cop decidit i  

encertat. El problema és recollir les despulles i llençar-les al cubell de la brossa.  Lin 

Yutang, al seu llibre Importance of living, va escriure que a l'hora d'escollir una casa és 

més important saber què es pot veure  des de la casa (la ubicació i el panorama que 

l'envolta) que el que es veu en ella. Ara li ha donat per rellegir autors orientals. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Lin_Yutang
http://en.wikipedia.org/wiki/Lin_Yutang
http://entrellum.blogspot.com/2011/05/traiciones.html


9-7-11

Fa dies que treballa al jardí. Primer la feina va ser netejar-lo, treure muntanyes de 

fulles  seques,  preparar  l'espai.  Després  va  fer  una  visita  al  Jardiland  on, 

compulsivament, va omplir el cotxe de plantes. Ha plantat bambús  grocs i  negres, un 

aranyoner,  un  groseller,  una  maduixera,  alfàbrega,  marialluïssa,  menta,  etc.  Està 

content perquè, per fi, ha aconseguit reparar la fuita d'aigua que hi havia rere la casa, a 

la presa de la mànega de regar. Ara queda pendent la batalla a mort amb els "ratolins" 

sorollosos de les golfes. Abans d'ahir va descobrir una cascada increïble a només 3 km de 

casa. L'aigua és pura i freda, una dutxa natural d'allò més tonificant. Dins el bassal creat 

per la caiguda hi ha peixos petits i un fang excel·lent per a empastifar-se la pell. Per  

descomptat, la localització exacta és un secret. 
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http://3.bp.blogspot.com/-FNXy1pSdJXU/Thi03ehLvZI/AAAAAAAAFrY/-aUDbIANXME/s1600/IMG_0879.JPG
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mariallu%C3%AFsa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Riber_vermell
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_corymbosum
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bamb%C3%BA_negre
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11-7-11

Des del primer dia li van cridar força l'atenció les papallones. N'hi ha de totes mides i de 

tots colors. A la foto de la  nova capçalera del blog apareix una  Issoria lathonia sobre 

l'espígol  a  prop  de  l'ermita  del  Sant  del  Bosc.  Aquest  matí  un  magnífic  exemplar 

d'Hipparchia fagi, una de les mes vistoses i abundants ara en aquesta zona, se li ha posat 

al braç. Després ha volat una estona al seu voltant com si volgués comunicar-li alguna 

cosa. L'ha pogut fotografiar sobre l'escorça d'un roure. Les papallones són ànimes: ψυχή. 

Nabókov en sabia un niu, de papallones. Ell és a les beceroles. 
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http://entrellum.blogspot.com/2007/07/iphiclides-podalirius.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nabokov#Nabokov_entomologiste
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vlad%C3%ADmir_Nab%C3%B3kov
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http://entrellum.blogspot.com/2011/06/t-3.html
http://www.xtec.es/~eescutia/especies/nimfalids/ilathonia.htm
http://2.bp.blogspot.com/-ogoNV6fCiTQ/TgTNuxPU-FI/AAAAAAAAFqE/N6PdQwxMq3I/s1600/papallona-esp%25C3%25ADgol-entrellum.png


12-7-11

El sol es pon per Moror. L'espectacle de trons i llamps el deixa bocabadat. És la primera 

vegada que veu ploure aquí amb aquesta intensitat. Ha estat ennuvolat tot el dia, molta 

xafogor, fins que al vespre ha descarregat. Assegut al sofà del porxo, mentre l'aigua li  

esquitxa les cames, pot contemplar la gamma de grisos al cel, la vaporosa imatge del 

llac, la lluentor de les rajoles de la terrassa. Ensuma profundament la frescor del bosc.  

Trona i retrona. Surten els primers muricecs. Ha descobert que, durant el dia, s'amaguen 

rere el fustam amb què està folrada la part superior de la façana. Quan ell dorm, ells  

volen; i viceversa. Comparteix, per tant, la casa amb aquests  mamífers, tan típics per 

aquests verals que fins tenen una famosa cova que du el seu nom en la qual ja hi vivien 

humans fa 5.000 anys. 
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Cova_de_Muricecs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Muricec
http://www.moror.cat/


14-7-11

Avui fa un mes que va dormir per primera vegada a la casa de Terradets. Recorda com va 

trobar l'anunci a Internet. Hi havia només un text, sense fotos:

casa preciosa situada al lado de un lago con unas vistas impresionantes hacia  
el parque Nacional de aiguastortes, no hay vecinos, casa rodeada de robles y  
pinos, toda de madera por fuera y por dentro, con hogar de fuego y cocina de  
leña está hecha con mucho amor y pensada como casa de vacaciones y lugar  
de encuentro y crecimiento persona, además de poder alquilarla por finesde  
semana, vacaciones, etc. 

Aquella descripció era prou eloqüent per a no dubtar a l'hora d'agafar el telèfon. Dia 9 

de maig. La resta va venir rodat. Era la casa que buscava d'ençà que va tornar del seu 

darrer viatge per terres australs. L'apartament de la ciutat havia esdevingut una gàbia 

en tots els sentits. S'hi sentia atrapat. Volia trobar quelcom el més semblant possible a 

la  cabanya en la qual havia viscut a la  Patagònia xilena. I vet aquí que va aparèixer 

aquesta casa com per art de màgia, amb meiga inclosa. Però això és una altra història... 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Meiga
http://2.bp.blogspot.com/-xgveXdWpRLM/Th4ELk-HQEI/AAAAAAAAFrw/SL8l7iuOUB4/s1600/IMG_0972.JPG
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18-7-11

Si tot va bé, dintre d'una setmana estarà a Ginebra, punt de partida del recorregut que 

farà amb tren per tota Suïssa gràcies a l'InterRail. A banda de veure els cims més alts 

d'Europa,  ell  s'ho pren com una peregrinació molt  particular.  Visitarà  Basilea,  on  va 

ambientar la seva darrera novel·la, ciutat en la universitat de la qual va fer classes el 

mestre Nietzsche. Després anirà a Sils-Maria (Alta Engandina) a veure la casa en la qual 

Nietzsche va passar llargues temporades plenes de creativitat. El filòsof va definir aquell 

indret com "el racó més agradable de la Terra". A la vora del llac Silvaplana hi ha la 

pedra sobre la qual se li va revelar Zarathustra. Ell hi arribarà 130 anys després, amb el 

mateix esperit del  Vogelfrei que ha fugit a les muntanyes (ορειβασια) tot abandonant 

l'oikos per a ocupar l'espai rural fora de qualsevol control institucional. A continuació, 

camí d'Itàlia,  farà una visita al  museu que Hermann Hesse té a la  casa Camuzzi  de 

Montagnola,  on l'escriptor  va viure de 1919 a  1931. Un altre mestre imprescindible. 

Mentrestant, a Terradets, tot el  dia netejant el  garatge. Està quasi enllestit. Només 

queda apilar la llenya. 
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http://www.hessemontagnola.ch/
http://en.wiktionary.org/wiki/oreibasia
http://de.wikipedia.org/wiki/Vogelfreiheit
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20-7-11

Ha tornat al roure on va estar el primer dia. És un arbre centenari situat a prop de casa,  

a l'altra banda del torrent de Barcedana. Calen quatre braços per abraçar-lo. Al bell mig 

del tronc, a una altura de dos metres, hi ha un forat fet per un picot. L'anterior vegada 

l'ocell va sortir del niu just en el moment en què ell s'hi acostava. Avui no ha vist el  

picot, però les fulles del roure li han xiuxiuejat secrets encara més profunds. El plaer 

separa les persones. El dolor les uneix. De vegades l'absència esdevé més intensa que 

qualsevol presència perquè els cossos destorben mentre que les ànimes poden fondre's 

més  enllà  de la  matèria,  energèticament.  Les  coses  sublims  no poden durar  massa. 

Encara que durin poc temps val la pena viure-les. S'ha acomiadat del vell roure i ha 

seguit torrent avall, calcigant el pedregar sec, entre pollancres i canyes, en direcció al 

llac, fins que l'espessor de la malesa no l'ha deixat avançar més. S'ha esgarrapat braços i 

cames. Ara menja meló tot esperant que bulli l'arròs per al dinar. Segueix preparant la 

motxilla. No hi ha núvols. Farà una bona migdiada. 
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http://entrellum.blogspot.com/2011/07/t-13.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Picot_verd
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21-7-11

Ruta dels castells de frontera amb la moto. Primer el de Sant Gervàs, situat una mica 

més amunt de  Sant Miquel  de la  Vall.  Està  molt  malmès. Després,  passant per  Sant 

Salvador de Toló (han reparat la carretera i és pura grava, quin perill), el motorista ha 

fet cap al  castell de Llordà. El seu habitant més il·lustre,  Arnau Mir de Tost, mil anys 

enrere va lluitar per a reconquerir el Montsec el qual estava en mans sarraïnes. Més 

avall d'Isona s'ha desviat a la dreta per a veure els  estanys de Basturs, d'origen càrstic 

com els de Montcortès i de Banyoles. Aigua transparent plena de carpes de totes mides. 

El vent sacseja les branques i els muricecs comencen a volar. La nit no s'apressa. La 

superfície esmaltada del llac contrasta amb la fosca silueta dels cims pirinencs. Passa el 

tren de les 21:47 per l'estació de Cellers-Llimiana. ¿Les sensacions són més importants 

que els sentiments? ¿Què hauria de prevaler perquè la felicitat fos possible?
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7-8-11

Assegut sobre la Pedra de Surlej, a la riba del llac Silvaplana, a l'Alta Engandina, on 

l'agost  de  1881  Nietzsche  va  tenir  la  revelació  sobre  l'Etern  Retorn (Der  ewigen 

Wiederkunft des Gleichen). 130 anys després l'indret no ha perdut ni un bri de bellesa i, 

com el va definir el filòsof —el qual hi va passar vuit estius—, és el racó més agradable 

de la Terra. 
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8-8-11

No és el dolor que tiba la fibra més tendra del cor, ni aquesta humitat intempestiva que 

anuncia llamps i trons, ni el tacte que s'allunya amb el pas de les hores -nina vençuda 

sobre el llençols-, ni el darrer missatge que no penso respondre perquè ja n'hi ha prou, 

de jugar amb l'equilibri emocional dels altres, ni la mala consciència que et fa tractar-

me com una criatura, ni  les  inevitables  mentides  que implica qualsevol  relació (ara 

pietoses, adés cíniques). No, no és res d'això,  bruixeta, sinó la crua certesa d'aquesta 

veritat sense metàfores -freda i clara com l'aigua d'una glacera-, el que em fa somriure 

entre llàgrimes -amor fati- i m'ensenya a ser més lliure, a ser més fort. 
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10-8-11

Les ciutats (sobretot les més grans) s'han tornat llocs  perillosos. Sempre ho han estat, 

però  ara  encara  més,  amb  la  crisi  sistèmica,  que  no  és  solament  econòmica,  sinó 

cultural, moral, global. L'ésser humà del segle XXI ha d'arribar al col·lapse personal i  

social per tal de regenerar completament el seu modus vivendi. Això no succeirà sense 

violència ni dolor, perquè només canviem quan ens sentim obligats a fer-ho. Cal que la 

inèrcia estèril i la buidor existencial en la qual estem instal·lats salti pels aires. Cal 

assumir la decadència i tocar fons per a tornar a enlairar-se. Cal fugir de les ciutats i  

trobar un  refugi més o menys segur per als temps difícils que vindran. Tot això anava 

pensant ell dins l'avió de Ryanair que el portava de Bèrgam a Girona després d'haver fet 

un tour ferroviari de dues setmanes per Suïssa, un país net i polit on la gent no somriu, 

un país que fa ferum de diners. 
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18-8-11

Li  va  entrar  un  virus  i  ha  hagut  de  formatejar  el  portàtil.  De tant  en  tant  caldria 

formatejar el nostre cervell per tal de poder seguir endavant sense tantes pedres a la 

motxilla. Ell ho ha fet vàries vegades i no li ha anat gens malament. Aquest matí ha 

visitat la  Cova Negra de  Mata-Solana, situada a uns 10 km de casa seguint la mateixa 

pista del Sant del Bosc. Només arribar li ha semblat una gran boca oberta, amb dents i 

tot. Un cop dins, quan s'ha habituat a la penombra, ha pogut reviure la sensació uterina,  

talment  Jonàs engolit  per  la  balena.  La  Mare  Terra  l'acollia  entre  estalagmites  i 

estalactites de formes capricioses. Tot recordant l'al·legoria platònica, ha davallat fins al 

fons de la caverna. No ha trobat cap presoner, però sí algunes formacions calcàries d'allò 

més encisadores. S'ha assegut per a escoltar les gotes que queien del sostre. Abans de 

desprendre's, il·luminades per la llanterna, semblaven una munió d'estrelles. Llavors s'hi 

ha fixat i ha descobert que aquella volta plena de rugositats misterioses era gairebé 

igual (en textura i dimensions, que no pas en cromatisme) que la que  Miquel Barceló 

havia pintat a la cúpula de la Sala de Drets Humans de l'ONU a Ginebra, una obra que ell 

havia pogut admirar feia ben poc en el seu viatge a Suïssa. El pintor mallorquí va trigar 9 

mesos a fer aquesta "Capella Sixtina" del segle XXI, el mateix període de temps que sol 

durar un embaràs. 
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21-8-11

Quan la vida és tan intensa que per ella mateixa omple cada minut i cada segon de llum 

i de color, de tactes, sabors, imatges, músiques, perfums... Llavors no t'apressa escriure-

la.  Penses:  el  que  cal  ara  mateix  és  viure,  viure  a  fons,  aprofitar  el  moment  que 

s'esbatana  adelitós,  i  deixar  que  les  paraules  esperin,  meres  ombres  imperfectes, 

ressaca  dels  batecs  profunds,  cendra  i  fum que  deixaran  les  flames d'aquest  agost 

memorable i preciós. 
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24-8-11

Un silenci que ve de lluny, de segles antics. Afamades de son, les parpelles es clouen a 

punta d'alba. Tota la bellesa del teu rostre se m'apareix de sobte com una revelació. 

També les ànimes abandonen els cossos. La certesa incontestable, inadmissible.  Garses i 

tudons al jardí. El Buda somriu. Marxo. 

24



Tot podria ser diferent (ho penso fredament com déu devia pensar-ho abans de posar-se 

a crear, tenint en compte que déu també podria ser la gran metàfora que alguns humans 

s'han empescat per a justificar l'univers, l'amor, la vida, fins la trajectòria del darrer 

electró i la infinitat aclaparadora de les estrelles que ensostren les nostres misèries) i, 

en canvi, les coses són com són, és a dir, perfectes, efímeres i perfectes com bombolles 

de sabó que voleien uns instants, ingràvides, davant l'encuriosida mirada dels infants 

(tots ho som) i  esclaten sense fer soroll  talment papallones de colors  que no saben 

parlar, perquè no calen tantes paraules. 

Tot podria ser  diferent, gaudir  de cada moment, respirar  sense adonar-se'n,  jeure a 

l'ombra d'un gran arbre que sadollés la nostra fam i la nostra set, tanmateix la memòria 

ens traeix, el desig (inextirpable malgrat les ínfules búdiques), el somni d'allò que no és 

i  voldríem que fos. Podies haver escrit: "m'agradaria tant tornar a abraçar-te" i,  per 

contra, has escrit: "m'agradaria tant que em tornessis a abraçar" El matís és tan subtil 

que m'esgarrifa. ¿Qui abraça qui quan dos s'abracen? ¿Qui besa qui? Aquí rau el misteri  

dels gestos i les paraules i els silencis que es coven molt endins, any rere any, vida rere 

vida, cada dia, cada hora, cada minut, cada segon... 

Tot podria ser diferent, sí. Contemplo el cel ennuvolat sobre el llac. Pressento l'hivern. 

Escric, escric, escric. Com respiro, com dormo, com sobrevisc. Voldria poder atrapar-ho 

tot,  solidificar  literàriament  les  sensacions  (tan  líquides),  cada  gota,  cada  batec. 

Fracasso. L'aigua del temps esdevé vaporosa, s'enlaira damunt les muntanyes. Resten 

petjades ombrívoles, gargots, records que a penes retenen la llum que els va fer néixer. 

¿Qui abraça qui quan l'abraçada difumina el tu i el jo dinamitant les estructures fingides 

de l'ésser? ¿Qui besa qui quan els llavis (que d'antuvi eren quatre) es fonen en una sola 

gelatina ardorosa mentre el món desapareix de vista? 

Tot podria ser diferent, és clar, però ja ens està bé així. 

Recreant secrets tresors. Fluint dins el corrent devers noves dimensions. 

Mai no havia estat tant feliç. 

El vent bufa amb empenta. S'ho endu tot. No deixa ni les paraules..... 
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26-8-11

Menystenim el  poder dels  somnis.  Allò que somiem, pensem, imaginem, visualitzem, 

desitgem, volem, diem... pot fer-se realitat. De fet, ja és real en la mesura que existeix 

en la nostra ment o en la nostra voluntat, en forma d'idea, imatge, desig o paraula; el 

que cal només és materialitzar-ho. Ets tu qui atreus els fets que s'han d'esdevenir i les 

persones que han d'arribar. És la teva energia. Te'n faries creus, de la capacitat que tens, 

de les possibilitats inexplorades que s'amaguen rere el teu escepticisme o la teva manca 

de fe. Sovint és la por la que no ens deixa experimentar noves acrobàcies existencials; la 

por,  la  comoditat,  la  rutina,  tot  allò  conegut  que  ens  proporciona  un  miratge  de 

seguretat. 
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27-8-11

Els arbres estan assedegats. Les fulles groguegen. L'estiu s'allarga més del compte, però 

no durarà. Ahir, a l'hora del capvespre, va pressentir la tardor quan el cel es va omplir de 

núvols i el vent va sacsejar l'atmosfera. Avui tot és nítid i fresc. El llac es desvetlla amb 

noves claredats. Ell ha enllestit el primer capítol d'una novel·la. Fa dies que s'hi dedica. 

Avança lentament. Ella no entén que la Literatura (en majúscules) no utilitza ni degrada 

ni manipula res ni ningú, sinó que enalteix, destil·la, sublima i immortalitza les nostres 

miserables vides humanes plenes de creences, pors, esperances, frustracions, ambicions, 

i  tota la resta. La Literatura se situa per damunt dels nostres egos, per això ell s'hi 

consagra amb cos i ànima malgrat la incomprensió aliena. 
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31-8-11

S'acaba l'agost amb un regust de mel fosca als llavis, postals de valls i cims alpins, cossos 

nus ran de sorra, capítols que creixen i em fan sentir un déu petit amb les mans plenes 

de rialles.

Comença el setembre amb les finestres del sol esbatanades, un horitzó de noves 

clarícies tardorenques, l'amable silueta de les muntanyes difuminant-se entre verds i 

blaus que es confonen.

Res no mereixo i tot ho tinc. La vida flueix. Sóc feliç.

Demà potser, qui sap, les estrelles que ensostren els nostres somnis brillaran encara 

més.

Demà potser, amb les últimes flors collvinclades, reviscolaran les arrels.

Res no mereixo i tot ho tinc. La teva mirada. Els teus dits.

Demà potser, qui sap, enyoraré l'avui com s'enyora un amor de la infantesa.

Demà potser, amb les cames al coll, novament, faré camí. 
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7-9-11

No plou. Les fulles dels roures i dels boixos s'embruneixen. Les nits són més llargues i 

més fresques. Després d'uns dies a l'altra banda del Pirineu ha tornat al seu recés davant 

el  llac.  La visió  del  Canigó i  la  serena bellesa del  Conflent  l'han reconciliat  amb si 

mateix.  Continuarà escrivint.  Hi  ha un llarg camí per recórrer.  No hi  ha pressa.  Els 

companys de viatge vénen i van. Al capdavall sap que està sol, que sempre ho ha estat.  

L'amor és un miratge. 
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8-9-11

Escullo  la  senzillesa,  la  calma,  la  brisa  que  acarona  les  fulles  dels  pollancres  que 

groguegen, aquest cel ras, l'argument d'una vida allunyada dels guions convencionals, 

sense atabalaments, sense estridències, lliscant suaument sobre les hores que flueixen, 

aquesta solitud que em bressola com una mare bressola el nadó, l'horitzó inabastable 

dels teus ulls, retrobada confiança, estol de silencis, pau que fulmina totes les guerres, 

llum que no encega, dolça foscor atapeïda d'estrelles. T'escullo a tu. Tu m'esculls. ¿Per 

què ens hauria d'importar la resta?
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11-9-11

Les coses no passen perquè sí, sinó que tot, absolutament tot (fins la trajectòria erràtica 

del vol d'un mosquit) té el seu sentit dins la trama de l'univers... Hi ha un destí que no 

escollim  nosaltres,  un  Guió  per  damunt  dels  nostres  minúsculs  guions...  Ens  costa 

acceptar que les coses sovint no són com nosaltres voldríem... Ens emprenyem amb la 

realitat,  ens  rebel·lem,  ens  hi  barallem,  lluitem  contra  ella...  Aquesta  actitud  és 

autodestructiva... La il·lusió de la voluntat i de la llibertat personals s'esvaeix davant la 

contundència amb la qual de vegades s'imposa el Guió Suprem... No pateixis... Malgrat 

que ara mateix no ho comprenguis, tot és a fi de bé... 
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13-9-11

Aquesta nit de pleniluni els senglars han fet molta fressa. Els seus grunys i els esgarips 

intermitents  de  l'òliba  l'han  acompanyat  fins  que  la  son  l'ha  enxampat  escrivint  les 

últimes  línies  del  capítol  12è  de  la  novel·la.  Després  de  dinar  ha  enllestit  un  nou 

poemari tot aplegant 34 textos escrits entre els anys 2006 i 2011 a Vallromanes, Lleida i 

Llimiana. L'ha titulat L'adveniment del silenci. Ha fet les còpies a la impremta Tarragona 

de  Tremp,  on  també li  han  enquadernat  els  exemplars  i,  a  continuació,  ha  anat  a 

Correus per tal d'enviar-los a un premi. Ell ho anomena "la loteria". És un joc d'atzar com 

un altre. La petita inversió pot convertir-se en més diners i en un llibre publicat. O no. 

Mai no se sap. Depèn de molts factors que ell ja no controla, com tampoc no controla la 

inspiració la qual el fa mantenir-se despert fins a la matinada amb la banda sonora dels  

senglars i de l'òliba, sota un firmament ple d'estrelles, tan nítides que les paraules que 

escriu li semblen ridícules ombres inútils. Però cadascú es distreu com bonament pot i 

cal reconèixer que la literatura no és una mala companya de viatge. 
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14-9-11

El  pitjor  enemic  de  l'escriptor  és  el  sedentarisme.  Fins  que  no  inventin  la  manera 

d'escriure caminant (seria un invent fantàstic),  les cames han de romandre aturades 

mentre  els  dits  teclegen.  Pessoa  escrivia  dempeus  i  Nietzsche feia  grans  caminades 

alpines rumiant els seus pensaments. Quan aquest agost va visitar la Nietzsche Haus va 

comprar el  llibre de Paul Raabe  Spaziergänge durch Nietzsches Sils-Maria en el qual 

apareixen  sis  itineraris  que  el  filòsof  feia  per  l'Alta  Engandina.  Després  de  tanta 

escriptura avui  tocava  serrejar.  S'ha  llevat,  ha  esmorzat,  ha  agafat  la  motxilla,  ha 

engegat la moto i carretera de Llimiana amunt: Sant Cristòfol de la Vall, Sant Martí de 

Barcedana, Mata-solana... Passat L'Hostal Roig, a mà dreta, ha agafat la pista que mena 

fins a la  Portella Blanca. Un pedregar de por. Ha fet uns 7 km. fins que, més enllà de 

l'indicador cap al Forat de Gel, on comença el camí que davalla a Sant Salvador del Bosc, 

s'ha  quedat  sense  benzina.  La  benzinera  més  propera  es  troba  a  35  km i  no  sabia  

exactament quants en podia fer amb la reserva. Ha aparcat l'Honda i ha continuat a peu 

fins a la Portella Blanca. Mitja hora caminant. Quina meravella de lloc. El panorama 

abasta la Vall d'Àger, el Montsec d'Ares, tota la Conca de Tremp i la Vall del Barcedana. 

Als peus, el poble abandonat de Rúbies. Els 23 km. de baixada fins a casa els ha fet amb 

punt mort i el motor parat. Només li ha calgut engegar-lo un parell de vegades. Consum 

mínim. La propera vegada, abans de sortir, passarà per la benzinera. Ha vist un cabirol, 

tres esquirols, dues serps, un lluert i infinitat de papallones. Persona humana cap. 
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18-9-11

Mal oratge, cel carregat de núvols plugissers, groguegen les fulles dels xops, cauen els 

aglans dels roures, l'estiu s'acomiada. Fa tres mesos que dorm aquí. Li queden tres mesos 

i mig de contracte. No sap res del futur. Se li'n refot, el futur. El futur no serveix per a 

una puta merda si el present no és ple de sentit. Ha sigut un estiu formidable. Va deixar  

la ciutat seguint la seva brúixola interior. Ara respira un aire més pur i beu una aigua 

més pura (què bona és la de la Font de les Bagasses!). Ara contempla més estrelles que 

mai. Sap que la vida sempre és una fugida cap endavant. Cal inventar-se el camí. Cal 

reinventar-se. Espera la pluja, els bolets que vindran, nous capítols per a escriure, nous 

petons, noves rialles... El futur és un enigma. Si fos previsible perdria tota la gràcia. 
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20-9-11

No és el que escriu, sinó el que viu, allò que realment m'interessa; com ha estat capaç 

d'escapar-se de la gàbia on pastura inconscientment el ramat; això és el que més admiro 

d'ell: la força que l'impulsa a crear cada dia el seu propi destí lluny de l'autopista de 

peatge per on circulen els zombis; aquest poderós afany d'individuació que converteix la 

seva existència  en una veritable obra d'art,  original,  única, irrepetible. Que després 

escrigui  això o allò, és quelcom secundari, perquè de les paraules me'n refio ben poc, 

però dels fets, en canvi, en faig una bíblia, un model, un paradigma. El seu mestratge,  

més que literari, és vital. L'admiro perquè ha sabut fondre totes les contradiccions en 

una sola autoafirmació llibertària, on teoria i praxi, poètica i ètica, literatura i vida són 

la mateixa cosa. Això per a mi significa ser autèntic. N'estic tip, d'actituds hipòcrites, de 

bufanúvols que es pensen que n'hi ha prou fent discursets brillants o de babaus que es 

passen el  dia enganxats  al  twitter  i  al  facebook. La saviesa és  al  silenci  el  que les 

estrelles són a la foscor. 
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21-9-11

Avui  ha  vist  dos  Macroglossum  stellatarum els  quals,  en  català,  reben  diverses  i 

divertides denominacions: bufaforats, borinot carter, papallona colibrí, barrinol ros o 

mosca boja. Un d'ells ha entrat al menjador i feina ha tingut per a fer-lo fora sense ferir-

lo. El mètode que fa servir és el de caçar l'insecte amb una capsa de plàstic d'una vella 

cinta de casset i, quan aconsegueix atrapar-lo, l'allibera en un altre indret. La tradició 

ens diu que els borinots són portadors d’esdeveniments que es produiran en el curs dels 

dies següents a la seva presència i que afectaran la persona entorn de la qual han estat 

borinotejant. Es deia que els de color roig anunciaven un fet sortós i els negres un de 

desgraciat. Com que sempre hi ha descreguts, van inventar allò que si és roig, goig i si és 

negre, m’alegre. La superstició popular diu que si hom veu un borinot carter hom rebrà 

notícies importants molt aviat. Ara està enjòlit. ¿Quin esdeveniment o notícia arribarà? 
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26-9-11

Enguany ha costat, però al final la pluja ha fet acte de presència. Els verds són més 

verds i la flaire del bosc torna a ser humida, intensa, insondable. Els moixons semblen 

més contents. Caldrà esperar uns dies perquè surtin els bolets. De bon matí la boira 

plana sobre el llac. Després s'esvaeix. Va baixar a la ciutat i, per unes hores, va oblidar 

la quietud i l'aïllament. Va beure massa cervesa i va cantar cançons fins a esgargamellar-

se.  Necessitem  el  contacte  humà.  Necessitem  compartir  els  dubtes  i  les  il·lusions. 

Necessitem estimar i ser estimats. L'estiu també s'esvaeix. L'enyorarà perquè no ha sigut 

un estiu qualsevol.  Ella és més a prop que mai. Ja fa dos anys que es coneixen. Van 

agafar el mateix tren. Avancen en la mateixa direcció. Necessitem uns altres ulls on 

poder emmirallar-nos. Necessitem el caliu d'un altre cor perquè la vida bategui amb més 

força.  Necessitem  uns  altres  llavis  que  justifiquin  els  nostres.  La  tardor  sempre  és 

entranyable. 
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27-9-11

Ha sortit caminant de casa i, seguint la carretera vella de Terradets, ha arribat fins a la 

presa. Després de travessar la  C-13 i passar sota el pont de la línia de  ferrocarril s'ha 

endinsat  en  el  barranc  del  Bosc.  La  sendera  emboscada pujava  progressivament.  El 

descens cap al torrent l'ha fet a través d'una petita tartera, sempre seguint les línies de 

pintura groga. A l'altra banda del torrent el camí s'enfila fent ziga-zagues fins que arriba 

al trencall en el qual un cartell ens indica que la Roca Regina és cap a la dreta. Des del 

capdamunt de la Roca, amb una paret vertical de 300 metres de desnivell als seus peus, 

ha pogut gravar el vol majestuós dels voltors. Sense batre les ales, enduts pels corrents 

d'aire, s'enlairaven formant cercles. Quina enveja poder sobrevolar-ho tot amb tanta 

facilitat i elegància. S'ha demorat una bona estona contemplant el paisatge: la Conca de 

Tremp, el  pantà, el  Congost... Ha davallat a través d'ombrívols boscos de pins fins a 

l'estació de Cellers-Llimiana on ha saludat el Manel (alberg) i el Xavi (grimpada). Tres 

hores de caminada.  Sort  que duia  un litre d'aigua fresca a  la  motxilla.  Com que el  

Montsec de Rúbies ja el té bastant apamat, ara comença a explorar els paratges del 

Montsec d'Ares. 
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29-9-11

L'anoguer ha fet només una anou. L'ha collida quan l'embolcall verd s'ha esberlat. Ha 

trencat la closca amb una pedra i ha menjat el fruit, tendre i pur, una mica amargant. 

Sempre li ha fet gràcia la similitud que tenen els lòbuls de la llavor de l'anou amb el 

nostre cervell. Les anous formen part de la seva dieta diària, com els dàtils, les pomes, 

el pol·len, la lecitina, el te verd i la mel. Ha de tenir molta cura del que menja si vol 

controlar la seva  hipertrigliceridèmia idiopàtica. L'anoguer encara és jove. Anys tindrà 

per a produir anous a cabassos. Amb anous verdes fan a prop d'aquí la ratafia dels raiers, 

l'aigua de nodes de la Val d'Aran. El dos rius que travessen la serralada del Montsec 

s'anomenen Noguera, pallaresa i ribagorçana. 

L'estiu no vol acomiadar-se. Avui és Sant Miquel, patró de Lleida. Ara que ja no hi viu 

sembla que la ciutat de les cigonyes sigui encara més bella, sobretot de nit. Ahir la va 

revisitar. Riu avall i riu amunt, del Pallars al Segrià passant per la Noguera, que també és 

el nom d'una comarca. Fruits, rius, territoris físics que nodreixen i fecunden la gleva de 

l'ànima. 
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30-9-11

Salvador Iborra

La mort d'un jove poeta per causa d'una bicicleta resultaria d'allò més ridícula si no fos 

que amb aquesta mort  (a la bicicleta que la bombin) es perden tots  els  versos  que 

hagués pogut escriure i ja no escriurà perquè els poetes morts no poden escriure poemes 

en el més enllà perquè en el més enllà no té sentit escriure res perquè escriure és el 

salvavides  que  ens  queda  als  poetes  que  som  vius  però  en  el  més  enllà  no  calen 

salvavides de cap mena perquè la vida ja no pot ser salvada i els poemes serien d'allò 

més  ridículs  com  els  llençols  bruts i  les  entranyes  del  foc  i  els  cossos  oblidats de 

matinada sobre un bassal de sang i és-que-a-qui-se-li-acut-de-viure-al-raval havent com 

hi ha al món milions d'indrets més segurs on poder fer versos amb bucòlica tranquil·litat

Al cel siguis dels poetes (al parnàs vull dir) descansa en pau salvador

I el consol de saber que podíem haver estat feliços

Avui tothom parla de tu demà no en parlarà ni déu 
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1-10-11

Primer dia d'octubre. Preludi de tardor. Encara fa bonança. Ha volgut provar el foc a 

terra. Hi ha posat uns cartons, unes branques, uns troncs i s'ha encès de seguida. El 

tiratge és bo. El fum que sortia per la xemeneia contrastava amb la llum del sol ponent  

que encara escalfava les fulles gairebé grogues dels xops. Olor de poble de muntanya. 

¿Fins quan podrà gaudir de la terrassa? El tren de la Pobla baixava a pas de bou. Com 

sempre, ha xiulat abans d'entrar al túnel. Les mallerengues també xiulaven, bellugant-se 

inquietes  d'un  arbre  a  l'altre.  Ella  ha  arribat.  Han  atiat  el  foc.  S'han  estimat  com 

s'estimen les flames, acoblant-se, enlairant-se, abrandant-se mútuament, cossos-troncs 

que es fonen per a esdevenir brases. Ella se n'ha anat i, enllà del temps i de l'espai, 

resta un caliu prodigiós, melós, inextingible. Paraules-cendra en són testimoni fins que 

torni la primavera dels seus dits i dels seus llavis i dels seus ulls. 
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2-10-11

Matí  assolellat.  Nova ruta amb la  moto:  Toló,  Bonrepòs,  Comiols,  Covet,  Gramenet, 

Merea. Toló no existeix com a poble. Els dos únics habitants censats actualment són el 

Pete i la Lou, propietaris de l'aïllada  casa rural "Tros de la font" en la qual ofereixen 

apartaments i Bed & Breakfast. Després de visitar Bonrepòs (que pertany a la Diputació 

de Lleida), s'ha atansat fins al poble vell de Comiols el qual està situat a tocar d'un parc 

d'energia solar. Enrunat i abandonat, ara serveix de pleta. Allí ha fotografiat les restes 

d'un carro, símbol d'un passat que no tornarà.  L'església romànica de  Santa Maria de 

Covet ha estat la gran descoberta d'avui. L'ornamentació de la portalada principal és una 

cosa extraordinària. Val la pena desplaçar-s'hi per tal d'admirar el que pot donar de si la 

pedra ben treballada: àngels, evangelistes, músics, acròbates, ocells, lleons andròfags... 

Veritable apoteosi de la iconografia cristiana. Malauradament no ha pogut veure-la per 

dins  perquè  estava  tancada  i  barrada.  Una  pista  sense  asfaltar  l'ha  portat  fins  a 

Gramenet i Merea. Una mica abans d'arribar a aquest llogarret hi ha un  barranc on el 

rierol amaga tot un seguit de gorgs i un bonic salt d'aigua. Racons idíl·lics del Pallars, la 

comarca amb menys habitants per metre quadrat de tota Catalunya.  
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Els cims de les altes muntanyes quan el sol es pon

El vol dels ocells sobre el llac

La teva veu propera, amorosa, riallera

El perfum del romaní entre els dits

El cel sense núvols

No cal pensar

No cal parlar

No cal escriure

N'hi ha prou amb contemplar la bellesa intacta del món, el color de les flors i dels arbres 

N'hi ha prou amb saber que tornaràs com tornen els rius als oceans 
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7-10-11

S'ha afaitat  i  s'ha  dutxat amb aigua calenta escalfada amb llenya.  Ha menjat  pasta 

bullida amb aigua escalfada amb llenya. L'aigua que omple el sistema de radiadors de la 

casa també és escalfada amb llenya. Tot això gràcies a una cuina-calefactora Hergóm, 

una meravella de ferro colat que combina tradició i tecnologia. Com no podia ser d'una 

altra manera, una casa folrada de fusta, envoltada de boscos, s'havia d'escalfar amb 

fusta. La llenya és el combustible més barat. Tot i que no fa gaire fred (23 graus a les 15 

h, però de nit  baixa fins  als  10 graus),  ell  s'entreté tallant  troncs,  carregant  tions, 

preparant  l'hivern  que,  tard  o  d'hora,  arribarà.  Quan  entra  a  casa,  l'olor  de  llenya 

cremada el transporta a la infantesa i,  més lluny encara, fins als orígens ancestrals, 

quan no sabíem què era el gasoil ni el gas. Li fa gràcia viure com vivia la seva àvia  

Pepeta al tros. Ella no tenia TV i ell, que en té una penjada en un racó del menjador, no 

se  la  mira  mai.  L'essència  humana segueix  sent  la  mateixa.  Potser  la  crisi  ens  farà 

recuperar  el  valor  de  les  coses  essencials.  Havíem  perdut  el  senderi  a  còpia  de 

superfluïtats,  de bagatel·les  innecessàries,  de luxes manicomials.  Lloada sia la  crisi, 

doncs, si ens ajuda a ser una mica més savis a tots plegats. 

The philosopher is in advance of his age even in the outward form of his life.  
He is not fed, sheltered, clothed, warmed, like his contemporaries. How can  
a man be a philosopher and not maintain his vital heat by better methods  
than other men?  H. D. Thoreau
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8-10-11

La malaltia  és  un regal  que ens  fa  la  vida perquè siguem conscients  de les  nostres 

limitacions. La salut és quelcom tan fràgil que hauríem d'estar donant gràcies cada dia, 

cada hora, cada minut pel privilegi de poder gaudir-la. Benaurats els que viuen sense 

prendre ni una sola píndola. Benaurats els que no visiten cal metge ni cap farmàcia. Tots 

hauríem d'estar malalts una setmaneta a l'any, així se'ns abaixarien els fums cada cop 

que ens omplim la boca amb la paraula autosuficiència. Aprendre a ser un bon malalt és 

la cosa més meritòria del món. Benaurats siguin els virus, els bacteris i altres agents 

patògens. Benaurats els remeis més o menys eficaços per a combatre'ls. Benaurats els 

que sobreviuen i els que recauen i els que no se'n surten, perquè de tots sense excepció 

és el regne de les cendres. 
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9-10-11

Chateaubriand escriu en el Voyage en Amérique:

Courez vous enfermer dans vos cités, allez vous soumettre à vos petites lois;  
gagnez votre pain à la sueur de votre front, ou dévorez le pain du pauvre;  
égorgez-vous pour un mot, pour un maître; doutez de l'existence de Dieu, ou  
adorez-le  sous  des  formes  superstitieuses;  moi,  j'irai  errant  dans  mes  
solitudes; pas un seul battement de mon coeur ne sera comprimé, pas une  
seule de mes pensées ne sera enchaînée; je serai libre comme la nature; je  
ne reconnaîtrai de souverain que celui qui alluma la flamme des soleils, et  
qui, d'un seul coup de sa main, fit rouler tous les mondes...

Ell ho llegeix en un volum que conté extractes de les obres de l'escriptor francès, un 

llibret que es va endur de la biblioteca de l'alberg de Zermatt on va dormir l'última nit 

de  juliol.  En  el  buit  que va  quedar  a  la  lleixa  hi  va  deixar  un  poemari en  el  qual 

apareixen poemes seus traduïts a tres llengües una de les quals la de Chateaubriand. 

Tradueix el text: 

Correu  a  tancar-vos  dins  les  vostres  ciutats,  sotmeteu-vos  a  les  vostres  
petites lleis; guanyeu-vos el pa amb la suor del vostre front, o devoreu el pa  
del pobre; degolleu-vos per un mot, per un mestre; dubteu de l'existència de  
Déu, o adoreu-lo d'acord amb les supersticions; pel que a mi pertoca, me  
n'aniré  errant  amb les  meves  solituds;  ni  un  sol  batec  del  meu cor  serà  
reprimit,  ni  un sol pensament serà encadenat; seré lliure com la  natura;  
només reconeixeré com a sobirà aquell que encén la flama dels sols el qual,  
amb un cop de mà, fa rodolar tots els astres... 

S'identifica plenament amb l'autor malgrat  els  més de 200 anys que els  separen. Ell 

també va fer el seu viatge a Amèrica... J'irai errant dans mes solitudes... I, de sobte, li 

ve al cap Thoreau: I believe in the forest, and in the meadow, and in the night in which  

the corn grows... Un altre mestre, un altre dissident.
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10-10-11

Thoreau va estar-se dos anys, dos mesos i dos dies vivint en una cabana a la vora de 

l'estany de Walden. D'aquesta experiència en va fer un llibre titulat Walden o la vida als  

boscos.  Ell fa quatre mesos que viu a la vora del llac de Terradets i està escrivint un 

dietari.  Sens  dubte,  Thoreau  és  un dels  seus  inspiradors.  Com diu  el  vell  Henry,  la 

filosofia  només  és  autèntica  si,  a  més  de  teoritzar-la,  som capaços  de  dur-la  a  la 

pràctica vivint d'acord amb ella. Aquestes són algunes frases que ha subratllat mentre 

rellegia Walden en versió original:

• A man is rich in proportion to the number of things which he can afford to  
let alone. (La veritable riquesa es mesura pel nombre de coses de les quals 
ets capaç de prescindir) 

• Live free and uncommitted (Viu lliure i sense compromís)
• There are  none happy in  the world  but  beings  who enjoy  freely  a  vast  

horizon (Només són feliços  els  éssers  que gaudeixen lliurement  d'un  vast 
horitzó)

• I believe that every man who has ever been earnest to preserve his higher  
or poetic faculties in the best condition has been particularly inclined to  
abstain from animal food, and from much food of any kind  (Crec que tot 
aquell que s'ha pres seriosament la conservació òptima de les seves facultats 
superiors  o  poètiques  s'ha  sentit  particularment  inclinat  a  abstenir-se 
d'aliments animals o de qualsevol altra mena en excés)

• Goodness  is  the  only  investment  that  never  fails  (La  bondat  és  l'única 
inversió que mai fracassa)

• If one advances confidently in the direction of his dreams, and endeavors to  
live the life which he has imagined, he will meet with a success unexpected  
in common hours (Si avances confiadament en la direcció dels teus somnis i 
t'esforces per viure la vida que has imaginat, trobaràs l'èxit imprevist en la 
vida corrent)

• Any truth is better than make-believe (Qualsevol veritat és millor que la 
fantasia)

• Money is not required to buy one necessary of the soul (No ens calen diners 
per a comprar allò que l'ànima necessita)

• Rather than love, than money, than fame, give me truth (Dóna'm la veritat 
abans que l'amor, els diners o la fama)

• Only that day dawns to which we are awake (Només clareja el dia per al 
qual estem desperts)

Self-emancipation,  Self-reliance.  Aquest  és  l'experiment.  De  ben  segur  que,  de  tot 

plegat, en sortirà alguna cosa més que literatura.
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11-10-11

Diumenge al  matí una gernació va omplir  la carretera i  els  carrers de Llimiana amb 

motiu de la  Fira del Mostillo. Avui torna a regnar la placidesa habitual. Ha tallat una 

mica de llenya i ha sortit a estirar les cames. El sol lluïa amb gallardia tardorenca. Cel 

completament ras. Fa dies que no apareix cap núvol per l'horitzó. 500 passes més amunt 

de casa ha trobat un indret perfecte per a meditar. Ha apilat quatre pedres tot formant 

un setial i  s'hi  ha assegut per a poder gaudir de la serena panoràmica del llac i  les 

muntanyes. A la pedra més gran i  més plana hi ha gravat el signe de la  Tau. Massa 

mosques. Massa sequera. Enguany els bolets els haurem de pintar. Demà pleniluni. 
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13-10-11

Un  altre  dia  sense  núvols.  Per  sopar  va  preparar  una  sopa  de  ceba  amb  pa,  ou  i 

formatge. Quina patxoca, la cassola de fang sobre la cuina de llenya, fent xup-xup. El 

foc a terra encès, la lluna plena, un bon vi de la terra, la companyia perfecta. Tant és 

que fallin les Blackberrys o que s'aturin de patac totes les centrals nuclears. Tant és que 

ens  quedem  sense  internet.  La  fragilitat del  sistema  és  evident.  ¿Quant  de  temps 

podrem continuar depenent de l'artificialitat tecnològica? Aquí hom pot sobreviure amb 

poca  cosa:  aigua,  llenya,  una  mica  de  menjar...  Ha  reduït  les  despeses  de  forma 

sorprenent.  Aquí  queden  molt  lluny  els  problemes  polítics  o  socials  de  les  grans 

aglomeracions urbanes. Mentre es passeja pels pobles abandonats (en té un grapat ben a 

prop) imagina el futur amb nens jugant al carrer, gaudint d'una vida més natural, on els 

diners siguin un ròssec del passat. Hem anomenat progrés a una bogeria suïcida feta de 

cobdícia  i  materialisme  barroer.  No  calia  córrer  tant  per  arribar  al  caire  d'aquest 

estimball. Assaboria la sopa de ceba amb una boirosa melangia. Cada cullerada era com 

una injecció d'esperança per al seu esperit rebel. La tardor ja no és tardor i el món 

tampoc és el que era. ¿Qui és ell? ¿En què s'ha convertit? ¿Ha guanyat o ha perdut? ¿Quin 

és el veritable triomf? Són preguntes que no tenen sentit davant les flames, sota la 

lluna,  pell  a  pell  amb ella.  Va deixar  de  ser  filòsof  el  dia  que va deixar  de  fer-se 

preguntes.  Ara en té prou sent  poeta.  Els  poetes  no pregunten.  Ser  poeta és  saber 

contemplar el món i vestir-lo amb paraules adients. Ser poeta també és admetre que 

sovint el silenci és superior a qualsevol verb.
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De  vegades  passen  corbs,  de  dos  en  dos,  grallen  i  baten  les  ales  fent  una  fressa 

característica, com si els costés de mantenir-se en l'aire. 

Desapareixen pel congost. 

No m'agraden els  corbs.  Són negres,  sorollosos,  carronyaires.  Diuen que porten mals 

averanys. 

Després, com si haguessin emmudit una estona, els ocells menuts, gairebé invisibles, 

tornen a omplir el bosc amb la seva piuladissa agradable i familiar. 

Passa el tren. 

El llac i les muntanyes romanen impassibles.
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15-10-11

El  més important és  el  retrobament amb la natura i  amb un mateix a través de la  

solitud.  Les  ciutats  allunyen  les  persones  de  les  coses  senzilles,  convertint-les  en 

contenidors  foscos  i  buits,  aparadors  envoltats  d'aparadors.  L'artificialitat  de la  vida 

urbana ens  separa de l'autèntica vitalitat,  confinant-nos  dins  el  cercle  viciós  de les 

necessitats innecessàries. Cal escapar de la ciutat per a retrobar els espais oberts i el 

batec del propi cor. En la  cova més pregona, en el  bosc més frondós o en el  cim més 

elevat, la qüestió és sentir que formem part d'un tot amb la resta d'éssers vius, que no 

som superiors, sinó simplement humans, amb defectes humans i virtuts humanes. Cal 

retirar-se, almenys unes hores, uns dies, per a prendre consciència de la realitat real, 

que no és pas la que surt a la TV o als diaris. Ell ja fa mesos que no llegeix la premsa ni 

mira la TV. Escolta els ocells i fita l'horitzó. S'ha fet amic de les mallerengues i del pit-

roig. Aquest matí, quan la boirina s'ha esvaït, el cel ha aparegut esquitxat de núvols. 

Subtil, ineluctable, la tardor s'ensenyoreix dels encontorns. 
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17-10-11

Per fi s'ha decidit a fer hort. La lògica dels fets l'empenyia a prendre aquesta decisió. 

Conrear els teus propis aliments és una de les satisfaccions més grans que podem obtenir 

a la vida. En un racó rere la casa, al costat del jardí, està preparant un petit rogle 

seguint  la tècnica del  bancal profund. Ha fet  un clot  de 2 x 2,5 m. i  dos  pams de 

fondària  que ara caldrà reomplir  amb terra bona. És  conscient que s'enfronta a dos 

problemes: no hi toca gaire el sol i anem de cara a l'hivern. Simplement es tracta d'una 

prova. Encara no sap què hi plantarà ni quina viabilitat i productivitat tindrà allò que 

planti. Sempre havia dit que algun dia faria un hort, com son pare, que és un mestre en 

aquest sentit. Mira el cel i prega als déus que no plogui fins demà passat, no fos cas que 

el projecte d'hort acabés esdevenint una bassa. Guaiteu-lo: l'intel·lectual fatxenda s'ha 

convertit en un neorural peuterrós. Ningú diria que les seves mans són les d'un poeta. 
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19-10-11

Segueix preparant la terra per a l'hort. El Josep de la Casa Claverol de Llimiana ahir li va 

permetre agafar fem del seu corral d'ovelles i cabres. En va omplir uns cabassos. Aquest 

matí ha tingut dues sorpreses molt agradables. La primera és que ha trobat un pit-roig 

(Erithacus rubecola) dins de casa. Segurament havia entrat per la xemeneia. El paio s'ha 

cagat a la pantalla del portàtil! Li ha costat de fer-lo sortir. La segona sorpresa ha sigut 

l'aparició a la terrassa d'un magnífic exemplar de papallona reina (Vanessa atalanta). Els 

colors que vesteix (negre, taronja i blanc) la fan digna d'aquest nom. Els anglesos i els 

alemanys  l'anomenen  (Red)  Admiral,  mentre  els  francesos  i  els  italians  Vulcain / 

Vulcano. Nabókov parla d'ella a la novel·la Pale Fire. Gérard de Nerval li va dedicar uns 

versos:

Voici le Vulcain rapide
Qui vole comme un oiseau
son aile noire et splendide
Porte un grand ruban ponceau

És una de les últimes  papallones que es poden veure abans de l'hivern. A les nits el 

mercuri del termòmetre ja se situa per sota dels 10 graus. 
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20-10-11

De bon matí els cims pirinencs més alts han aparegut enfarinats. L'atmosfera era tan 

neta i la visió tan propera que, malgrat el fred, s'ha quedat a la terrassa contemplant-los 

una estona. El llac era un espill que reduplicava la bellesa i la quietud del paisatge. Al 

migdia ja no quedava cap rastre de l'efímera neu. Ha anat al bosc a cercar terra per a 

l'hort i després l'ha barrejat amb el fem que tenia. Ha plantat mitja dotzena de cebes 

grillades. Demà plantarà una cabeça d'alls. Tot és començar. Per aspera ad astra, deia 

Sèneca: a les estrelles s'hi arriba pel camí més difícil. L'hivern és un repte. A ell els 

reptes el fan sentir viu. El més gran desafiament és l'autosuperació. Seguirem somiant... 

anirem sempre més lluny... 
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23-10-11

Profitós matí de diumenge. Quan s'ha llevat, la boira embolcallava el llac i la casa. Ha 

pujat a  Sant Cristòfol  de la  Vall per a parlar  amb un veí  que ven llenya d'olivera i 

d'ametller a 14 cèntims el quilo. No han fet tractes. A continuació s'ha atansat a  Sant 

Martí de Barcedana on la Lolita de Casa Tonera li ha deixat agafar fem d'ovella. Tenen un 

ramat important. Ha tornat a omplir els cabassos. La terra de l'hort ja és a punt. Demà 

anirà al mercat de Tremp a buscar planter.  S'ha entretingut trencant les ametlles que 

havia rampinyat baixant per la carretera de Llimiana. Proteïnes de qualitat. A veure si 

l'ajuden a reduir el  colesterol. Les closques sobrants cremaran molt bé a la  cuina. A 

l'hora de dinar el cel s'ha omplert de núvols foscos provinents del sud-oest. Tant de bo 

portessin pluja. 
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24-10-11

El cel ha estat tot el matí carregat de núvols, però no ha caigut ni una gota. Ell ha anat 

al mercat de Tremp a comprar fruita, verdura i planter per a l'hort. L'home que venia el 

planter ha dit que no calia regar perquè plouria de dues a tres. Les persones que l'han  

sentit han somrigut. S'ha endut 20 espinacs, 10 escaroles, 10 cebes, 6 cols i 5 apis. Tot 

plegat li ha costat 2,5 euros. Tan bon punt ho ha plantat ha vist que havia fet curt, atès 

que encara quedava lliure un bon tros de bancal. En l'espai que resta hi sembrarà llavors 

de pastanaga, raves, faves, soia, etc. 

L'horticultura és cultura en el sentit més profund i originari del terme: conrear (colere) 

la terra és el pas previ per a poder conrear el cos, la ment i l'esperit. Es tracta de trobar  

l'harmonia entre les diferents parts. De res no serveix haver llegit milers de llibres si has 

perdut el lligam (religio) amb la natura. L'error fonamental de la modernitat (i ja no 

diguem de la postmoderrnitat) ha sigut empènyer l'ésser humà cap als entorns urbans, 

desarrelant-lo, substituint la seva essència pel miratge de la tecnologia i l'artificialitat. 

L'home del segle XXI és un autòmat connectat a un comandament a distància, a un 

smartphone, a un notebook, que ingènuament creu que prement una sèrie de tecles la 

vida pot ser solucionada. A efectes pràctics és un  inútil perquè si se n'anés la llum (o 

s'acabés el petroli) seria incapaç de sobreviure una sola setmana. Aquesta és la trampa 

d'on cal escapolir-se al més aviat possible. I no ens queda gaire temps. Ell ho va intuir i  

procura afanyar-se per a trobar la sortida. ¿Quant trigarà a poder menjar el que ha 

plantat avui? A les 14:32 s'ha posat a ploure... 
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25-10-11

Castanyes i moniatos fets en el forn de la cuina de llenya. Fora plovisqueja. Ambient de 

tardor.  Es  posa  uns  mitjons  de  llana  gruixuts.  Encén  el  foc a  terra.  Escolta  el  seu 

programa de ràdio preferit: Delicatessen. Pel finestral del menjador veu com la boirina 

embolica el paisatge. La tènue indefinició de les coses exteriors. De portes endins tot és 

més abastable. Mentre pela castanyes calentes ajuda, mitjançant el xat del Facebook, a 

fer una traducció del llatí. Cum puerulis Socrates ludere non erubescebat. L'autor de la 

frase és Sèneca. El que no explica el cordovès suïcida és quina mena de jocs perpetrava 

(sense enrojolar-se) Sòcrates amb els seus deixebles més estimats. Potser plourà tota la 

nit. Amb una mica de sort encara plegarem bolets.
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26-10-11

Al matí ha trobat un senyor  gripau al garatge. És com si l'animaló hagués  ressuscitat 

després  de  la  pluja.  En  ser  descobert,  ha  reaccionat  estarrufant-se  completament, 

dreçant el cos amb les anques ben tibades per tal de semblar més alt, més llarg i més 

gran. És una reacció també molt humana. La pobra bestiola s'ha intentat refugiar en un 

forat  amb la  mala  pata  que  el  cau  era  tan  petit  que  no ha  pogut  encabir  la  seva 

respectable còrpora batràcia. Al final s'ha quedat immòbil, mirant l'infinit amb els seus 

ulls de color coure. 

L'ultima vegada que va veure  un  gripau li  va  dedicar  un  poema en  clau  alquímica. 

Després el  va incloure dins un poemari que va titular  Un gripau al jardí el  qual (el 

poemari, no el jardí ni el gripau) fou presentat a un premi que no va guanyar.

La Viquipèdia diu que la cultura popular associa el gripau amb la lletjor, amb bruixes i 

éssers malignes. Quan ho ha llegit s'ha posat a riure. ¿Per què les bruixes solen ser tan 

lletges? ¿No podria existir una bruixa maca? Si les bruixes ja són perilloses per les seves 

(males) arts, només faltaria que les acompanyés un bon físic; aleshores esdevindrien 

absolutament irresistibles i no hi hauria manera de fugir dels seus encanteris. Besar una 

bruixa deu ser com besar un gripau. ¿També es converteix en princesa?

Per al Feng Shui el gripau (蟾蜍) és un símbol de prosperitat que atreu bones energies, 

seguretat  i  fortuna.  Se'l  sol  representar  amb  tres  potes  i  una  moneda  a  la  boca. 

Curiosament, al vespre ha rebut una trucada en la qual se li oferia la possibilitat de 

guanyar uns diners extra. I ha pensat de seguida en el gripau. 
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27-10-11

Pastanagues, raves, bledes, faves, pèsols i soia. Això és el que va sembrar ahir. Aquestes 

llavors s'afegeixen a les cebes, alls, espinacs, escaroles, cols i apis que ja tenia plantats. 

No  hi  cap  res  més.  Tot  el  dia  plovent  de  la  millor  manera  que  pot  ploure, 

moderadament, amarant la terra amb parsimònia tardorenca. Les  mallerengues volten 

per la terrassa espicossant les restes de pa moll que ha deixat expressament per a elles. 

Demà li porten una tona de llenya d'alzina. Es queda embadalit davant les flames del foc 

a terra com Pistorius, aquell entranyable personatge de la novel·la  Demian d'Herman 

Hesse.  El  poder  hipnòtic  del  foc.  La  llar  uterina  en  la  qual  ens  arrecerem  de  la 

intempèrie freda i humida. Avui ha conegut una de les persones que va construir la casa 

fa quaranta anys. Es diu Sisco i  fa de serraller. Li ha explicat que un dels anteriors 

llogaters va ser un pintor anomenat Pueyo. També hi va viure una ornitòloga anglesa. 

¿Les cases guarden el record de les persones que les han habitades? A ell li va costar tres  

mesos acomodar-s'hi. La casa es resistia a ser posseïda, es defensava, fins que ell va 

reeixir. Ara és com si hi hagués viscut tota la vida. 
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28-10-11

De bon matí li han descarregat 1.180 kg. de llenya d'alzina davant de casa. L'ha pagat a 

12 cèntims el kg. Ha estat dues hores traslladant els troncs, la meitat al garatge i l'altra 

meitat sota el porxo que té a la terrassa. El problema d'aquesta segona ubicació és que 

cal  pujar  els  28  esglaons  de  l'escala  amb  el  cabàs  carregat.  Una  feina  feixuga. 

L'avantatge és que tindrà la llenya més a mà, només li caldrà obrir la porta. S'ha fotut 

una bona suada i ha quedat ben esllomat. Els braços s'han endut la pitjor part. Però no 

hi ha res que no es pugui arreglar amb una dutxa d'aigua calenta, un bon dinar i una 

migdiada. A partir d'ara cremarà llenya de qualitat. La fusta que tenia era sobretot pi i  

roure,  que  es  consumeix  de  seguida.  A voltes  plovisquejava.  La  bromallada  no  ha 

escampat. La boira s'arrapava a les valls mentre els cims pirinencs sobresortien altívols i 

emblanquinats. La pregunta del milió és quant de temps durarà una tona de llenya. És el  

primer  hivern  i  no ho pot  saber.  Duri  el  que duri,  de ben segur  que li  sortirà  més  

ecònomic que l'electricitat, el gas o el gasoil. Mentre traginava la llenya ha arribat el 

carter amb una factura d'Endesa. Aquest darrer mes ha reduït dues terceres parts el 

consum de  kWh.  La  llenya  s'ha  de  cercar,  tallar  i  carregar,  però  ben  mirat  també 

t'estalvies la quota del gimnàs. 
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31-10-11

Han  travessat  els  dos  Pallars  i  han  accedit  a  la  Val  d'Aran a  través  del  port  de  la 

Bonaigua. Han pujat fins al pla de Beret, on neix la Noguera Pallaresa, el riu que nodreix 

el llac de Terradets. La neu cobria els cims més alts, cavalls i vaques pasturaven als 

prats. Han passejat per  Vielha. Després de passar el llarg  túnel, han baixat seguint el 

curs de la Noguera Ribagorçana. Els colors de la tardor els han acompanyat sota un sol 

esplèndid. Han acordat que tornaran a fer aquest periple quan hi hagi més neu. Ella no 

parava de fer fotos. Ell estava encantat de poder ensenyar-li paisatges nous per als seus 

ulls. Time flies, so do I. El temps corre massa de pressa quan ets feliç. I això que anit els 

van regalar una hora de rellotge.
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1-11-11

Em temo que no n'hi ha prou amb la tercera persona del singular, donar l'esquena al 

món, distanciar-se de la cosa pública, badoquejar amb els núvols, retirar-se al bosc per 

tal d'aprendre el llenguatge dels ocells. Per molt que t'amaguis, tard o d'hora fa acte de 

presència  aquell  gat  negre que  et  mira  fixament  als  ulls  i,  quan  el  vols  empaitar, 

desapareix. No t'enquimeris. La nit dels difunts és una altra nit més. La lluna creix. Les 

llavors germinen. Pitjor són les mosques que encara t'empudeguen malgrat el fred o els 

fantasmes del passat que,  per fas et nefas, voldrien fer-te la guitza. La Tau és el teu 

amulet. El Sant del Bosc et protegeix. No debades hi has pujat quatre cops d'ençà que 

ets aquí. ¿Què hauries de témer? ¿Gats, difunts, mosques, fantasmes...? Només t'ha de 

fer por la teva por. La resta són bajanades. 
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2-11-11

No  hi  ha  res  com  el  treball  físic  per  a  espantar  els  dimonis  de  la  ment.  Suar  és 

purificador. Entre altres coses, aquest matí ha recollit llenya menuda al bosc i ha fet 

d'electricista.  Havent  dinat  s'ha  posat  a  estudiar  anglès.  Està  cursant  Upper-

Intermediate a l'EOI. Divendres li fan un test sobre el llibre de lectura: Man from the 

South and Other Stories, de Roald Dahl. Han començat a grillar les llavors dels raves que 

va plantar fa una setmana. Ha sopat truita d'espinacs. Davant el foc, recorda com era la 

seva vida a l'apartament de Lleida. Confinada i avorrida. Per exigències del guió s'hi va 

estar dos anys. Quan va poder, es va emboscar. El canvi li prova, encara que no s'acabi la 

feina. És més fàcil adormir-se si estàs cansat. 
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3-11-11

Ell pensa que si els  grans de la  magrana no tinguessin pinyol serien perfectes,  però 

s'equivoca. Aquesta fruita tardorenca és tota una metàfora. Si la perdició d'Eva va ser 

una poma, la  de  Persèfone va ser  una magrana.  Hi  ha un quadre de  Dante Gabriel 

Rossetti titulat  Proserpina on la deessa sosté una petita magrana a la mà esquerra.  El 

més curiós d'aquesta pintura és que el vermell de la fruita coincideix amb el vermell 

dels llavis i el blau dels ulls amb el blau del vestit. A banda de la magnífica cabellera 

negra, també crida l'atenció que li manca mig cos (si més no les cames), com si estigués 

soterrada de cintura cap avall. Rossetti volia representar així que la filla de Zeus i de 

Demèter havia de passar sis mesos al món dels vius i sis mesos a l'Hades.

La magrana no és una fruita fàcil. Per a poder menjar les seves llavors carnoses hem 

d'escarrassar-nos-hi. Primer cal travessar la pellofa coriàcia. Un cop esberlada, encara 

ens queden les cutícules groguenques i translúcides que protegeixen els grans. Per tant, 

no és aconsellable menjar-se-la de pressa i a mossades. Cal esgranar-la amb paciència i 

delicadesa, perquè si ho fem maldrestrament pot rebentar la polpa dels grans el suc dels 

quals, com si fos sang, produeix unes taques difícils de llevar.

Fruita dels morts o de la fertilitat, ell considera la magrana metafòricament femenina. 

No perquè sigui afrodisíaca, sinó perquè per assaborir-la a fons cal descloure-la a poc a 

poc, seguint un ritual precís, un adagio ple de detalls on, vel rere vel, tel rere tel, mai 

no s'acaba de descobrir del tot el darrer pinyol, l'última veritat. 
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4-11-11

Bufa xaloc, trona, entreplou, les fulles seques s'envolen. Ell finestreja seguint amb la 

vista la trajectòria dels grops sobre el llac, el vaivé del cimall dels roures, la mística 

lluentor de les toves de la terrassa que, rellents, espurnegen com mirallets.

Mata mosques amb la paleta de plàstic. Odia les mosques. No sap per on es colen, és un 

misteri. Somia un món sense mosques.

Ahir furonejava pel bosc percaçant algun bolet. Només va veure un pebràs escadusser. 

Potser la setmana vinent hi haurà més sort. El que va trobar és molta llenya (ara veu 

llenya pertot arreu), sobretot pins trossejats. El problema és que estan molls i s'han de 

portar a pes de braços fins a casa. Una feinada. Al bosc se quedaran.

Els que l'envegen haurien de saber que no tot és bufar i fer ampolles. El modus vivendi 

neorural exigeix fortalesa física i psíquica. Si tens la pell massa fina o et fa basarda 

arromangar-te,  deixa-ho córrer.  La vida a ciutat  és  molt  més  soft i  molt  més  light, 

sempre que no et toqui remenar contenidors o dormir als caixers, clar.

A mitja tarda ha descarregat de valent. En anglès diuen  It's  pouring down (cats and 

dogs); en castellà Llueve a cántaros (a mares); nosaltres diem que Plou a bots i barrals  

(a semalades). 
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5-11-11

Fusta, foc, terra, metall i aigua. Aquests són els 5 elements o processos naturals (五行) 

segons la filosofia tradicional xinesa. Els grecs, d'acord amb la formulació d'Empèdocles, 

en  consideraven  4:  terra,  aigua,  aire  i  foc  (afegint  de  vegades  l'èter).  Tots  estan 

relacionats.  El  cicle  de generació  i  transformació és  circular.  La fusta  creix  a  terra 

gràcies a l'acció de l'aigua i de l'aire. El foc s'alimenta de fusta i escalfa l'aigua. Les 

cendres tornen a la terra. A partir de la terra es fabrica el metall el qual talla la fusta. 

Etcètera.

Ell  està d'allò més familiaritzat amb aquestes matèries-energies. Viu integrat dins el 

cicle natural. El primer que fa quan es lleva (després de prendre un te verd amb mel) és 

treure les cendres de la cuina i de la llar de foc. Es passa el dia amb els peus a terra, 

conreant-la, respirant aire pur, bevent aigua de font, tocant fusta, pendent del foc.

La pluja tardorenca, la boira, els colors deixatats del paisatge, inhòspit horitzó. La llar 

encesa, la flama viva, el caliu, domèstica tendresa. Fora i dins. Pell i cor. 
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6-11-11

Després d'uns dies de pluja, el sol ha tornat a sortir. La cota de neu ha baixat. Els cims 

emblanquinats són cada cop més propers. Al matí ha caminat pels boscos que hi ha a 

l'altra banda de la via del tren, seguint la pista que puja des de l'estació fins al Pas de 

l'Arbocera. Encara no hi ha bolets, ni bons ni dolents. Tanmateix s'ha atipat de cireretes 

d'arboç. Diuen que, si en menges més del compte, aquests fruits emborratxen perquè 

contenen etanol, però ell no ha notat cap símptoma. L'arboç també té la seva mitologia. 

Es veu que espanta els maleficis i protegeix de tota desgràcia. El Manel de l'alberg li ha 

dit que si fa tres o quatre dies de sol com avui, plegarem rovellons. Tant de bo. A l'hora 

de dinar la temperatura fregava els 20 graus. La migdiada l'ha enxampat amb la mirada 

perduda més enllà del llac, on les muntanyes es vesteixen de núvies. 
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8-11-11

Dia assolellat amb atmosfera límpida. Abans de dinar ha fet una visita al  roure i s'ha 

enfilat bosc amunt descobrint noves senderes. Encara hi ha papallones. Una Vanessa l'ha 

acompanyat un bon tros. Ni rastre de bolets. A l'hort germinen pastanagues, bledes, 

pèsols i faves. Els més avançats són els raves, que caldrà esclarir perquè no ha fallat ni  

una sola llavor. Avui s'ha adonat que des de la terrassa també pot veure el poble de 

Santa Engràcia, situat al capdamunt d'un vertiginós espadat, amb la qual cosa són vuit 

els pobles visibles. En el sentit de les agulles del rellotge (d'oest a est): Moror, Estorm, 

Cellers, Guàrdia de Noguera, Santa Engràcia, Talarn, Els Masos de Llimiana i Llimiana. 

Encara ha d'esbrinar el nom d'un altre nucli habitat, el més llunyà de tots, les llums del 

qual  brillen  més  enllà  d'Els  Masos.  Sant  Serni?  Claverol?  S'acosta  la  lluna  plena  de 

novembre.
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9-11-11

L'esforç sol tenir recompensa. Per fi, després de dies d'infatigable recerca pels boscos 

dels  voltants,  ha  trobat  bolets,  els  primers  de  la  tardana  temporada  d'enguany.  La 

majoria són desconeguts per a ell. Ha pogut identificar els apagallums i els pets de llop, 

potser també els  cama-secs o carreretes (que es podrien confondre amb la  Collybia 

dryophila).  Rovelló cap  ni  un.  La resta  els  ha fotografiat  amb l'esperança de poder 

esbrinar-ne el nom i la comestibilitat. L'últim exemplar que ha trobat, gairebé arribant a 

casa, ha sigut una Amanita Regalis. Vella i enorme, desprenia una olor molt pudenta. 
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10-11-11

Avui han pujat reforços familiars i, al llarg del matí, l'expedició boletaire ha aconseguit 

trobar  diverses  espècies  de  fongs  comestibles:  fredolic,  bec  de  perdiu,  mucosa  o 

llenega,  molleric,  pampa,  pet de llop i  rovelló.  Els  més abundants  els  fredolics.  Els 

rovellons molt escassos. Ell n'ha trobat un parell de ben macos. Val a dir que la majoria 

han aparegut per sobre dels mil metres d'altitud. Per a celebrar-ho han dinat a  Casa 

Roca de Sant Martí de Barcedana. Impressiona veure el  lledoner centenari davant la 

porta de la masia. La mestressa ens ha ensenyat el foc de rogle (una habitació que té 

500 anys amb un foc central on tot el sostre és xemeneia). També han pogut visitar els  

antics trulls de vi i d'oli. Els rovellons, veritables delicatessen, han fet cap a l'estómac a 

l'hora de sopar. Poca gent pot dir que enguany ha menjat rovellons del país. D'aquests 

(encara) no en venen a les botigues. 
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14-11-11

S'ha d'estar  molt  tocat del  bolet  per a llevar-se a  les  set  del  matí  un diumenge de 

mitjans de novembre, agafar  la moto i,  amb una temperatura de cinc graus i  boira 

espessa, fer 10 km de carretera i 10 km de pista pedregosa Montsec amunt. Però ell és 

així, sempre ho ha sigut; així el van parir i em temo que així continuarà fins al final. A 

l'anada  se  li  van  glaçar  les  mans  les  quals,  malgrat  els  guants,  van  haver  de  ser 

reanimades amb el caliu del tub d'escapament. A la tornada van ser els peus, els que van 

patir els efectes del fred, perquè no hi ha botes de Gore-Tex® que suportin quatre hores 

seguides trepitjant herba molla. La sensació de caminar amb els mitjons xops és força 

desagradable.

La primera hora només va trobar fredolics. El fredolic és un bolet delicat i recòndit. Sol 

aparèixer sempre en grup, amb totes les tonalitats del gris, mimetitzant-se amb les 

pedres que l'envolten. S'ha de tenir molta cura a l'hora de collir-lo. Si l'agafes pel barret 

es desintegra. El mànec també és fràgil i molt fibrós. La millor tècnica és clavar el tou 

del dit mitger a l'arrel i fer un moviment cap amunt deixant que el bolet caigui en el 

palmell. Tampoc és recomanable apilar-ne molts a la cistella perquè els de sota queden 

aixafats.  Alguns  dels  fredolics  que va  trobar  eren grossos  com a  rucs.  Tip  de tanta 

fredolicada, sospirava per un rovelló, només un. Després de molta recerca, el desitjat 

rovelló va fer acte de presència en forma de doble regal, una parella. 

A mig  matí,  mentre  el  sol  provava d'escampar  els  núvols,  la  cosa  es  va animar.  Els 

rovellons que anava trobant amb comptagotes eren enormes i sans. En total, va baixar 5 

kg de fredolics, algunes mucoses i set rovellons que feien goig de veure. Aquesta segona 

menjada va resultar més profitosa, perquè a l'anterior no van tocar a la dent. La majoria 

de fredolics, nets i bullits, són al congelador. 

És una llàstima que els pocs rovellons que ha trobat no permetin convidar els amics a 

compartir-los. Suposant que el temps acompanyi i en vagin sortint més, necessitaria un 

vehicle apropiat (un tot terreny o 4x4) per a transitar per les pistes. Tanmateix està prou 

content. Com se sol dir: hem salvat la temporada. 
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16-11-11

Diuen que hi ha crisi. Diuen que aquest diumenge hi ha eleccions. Diuen que hi ha canvi  

climàtic. Diuen que el món s'acaba l'any que ve. Diuen, diuen, diuen. Diuen tantes coses 

que sembla mentida que puguin ser certes totes alhora. Ell  roman escèptic. A l'altra 

banda del Montsec, mirant cap al nord, allà on les muntanyes esdevenen més pures, tot 

es veu d'una altra manera. Només importa allò essencial: llenya, teca, que surti el sol, 

bona  solitud  i  millor  companyia...  La  resta  s'esfuma  entre  la  boira  tardorenca. 

Publicitat, discursos buits, amenaces llunyanes, apocalipsis de pa sucat amb oli. Diuen, 

diuen, diuen. Sovint les paraules serveixen per amagar la veritat. Els que més parlen són 

els que tenen més por. ¿Encara no has après a escoltar el silenci? ¿Encara no ets capaç de 

mirar de fit a fit l'horitzó? 

72



20-11-11

Froggy ha tornat a fer acte de presència, aquest cop a les escales de l'entrada. Com que 

anit va ploure una mica i demà plourà més, el senyor gripau està de gresca. S'ha passat 

el  matí  als  esglaons  contemplant  impassible com el  llogater  de  la  casa  feia  viatges 

amunt i avall carregat de llenya. Ambdós es miraven de reüll amb confiança creixent. 

Em penso que pot ser el principi d'una gran amistat.

Froggy ha esdevingut una estrella mediàtica des que va sortir al YouTube. Ara sospira per 

seguir les passes dels seus il·lustres predecessors:  Jabba The Hutt de la Guerra de les 

Galàxies i Ogama Sennin, el Gran Gripau Savi de la sèrie manga Naruto. La nissaga dels 

gripaus ha trobat un digne successor. 

Tornant a la realitat més prosaica i pragmàtica, sembla clar que amb la llenya no n'hi 

haurà prou per a escalfar la casa quan arribi el rigorós hivern. A banda dels mitjons 

gruixuts, les sabatilles, els guants i el gorro maputxe de llana, caldrà afegir una estufa 

catalítica  de butà per  al  menjador  i  un  emissor  termoelèctric  per  a  l'habitació que 

funcioni  durant  la  nit.  Està  estudiant  les  diferents  alternatives,  els  avantatges  i 

inconvenients de cada sistema, el cost d'adquisició dels aparells i, sobretot, el consum. 

Hi ha opinions per a tots els gustos. Llenya, gas, electricitat... Es tractaria de combinar 

els tres cercant la màxima eficiència i la mínima despesa, és a dir, la quadratura del 

cercle.  Ara  per  ara,  la  reserva  de llenya  està  coberta  almenys  per  a  unes  quantes 

setmanes. 
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21-11-11

Com en els anys de la seva infantesa i adolescència a la ciutat de les cigonyes, la boira 

torna a ser l'embolcall dels dies freds. Amb sort, acostuma a esvair-se pels volts del 

migdia i, si la sort és absoluta com avui, pot veure amb claredat els cims nevats dels 

Pirineus.

Aquest matí ha visitat el mercat setmanal de Tremp. Té poques parades (roba, sabates, 

fruita i verdura, planter). Ocupa la Plaça Catalunya i tot el carrer Lleida. Ha comprat tres 

parells  de  mitjons  de llana,  moniatos,  pomes,  mandarines,  plàtans  i  bròquil.  Ha de 

menjar  una mica  més  perquè aviat  no tindrà sinó la  pell  i  l'os.  Ahir  es  va pesar  i,  

estupefacte, va descobrir que, per primera vegada després de molts anys, havia baixat 

dels 80 kg. La bàscula assenyalava 79,6. Recorda sense gens de nostàlgia l'època de petit 

burgès en la qual havia arribat a pesar-ne 100. Alguns cínics ho anomenen "la corba de la 

felicitat", però us asseguro que, de feliç, ho era ben poc, aleshores. ¿Com pot ser feliç  

algú la panxa del qual no li permet de veure's la titola o el xut (cony en pallarès)? Els  

ventrelluts són poc atractius per a les femelles, i viceversa; sense esmentar els estralls 

per a la salut que la sobreabundància de reserves sebàcies acostuma a provocar.

La Biblioteca Pública Maria Barbal es troba a la mateixa plaça que el mercat. L'altre dia 

es va posar d'acord amb la directora per tal de fer una donació de llibres. Avui n'ha 

portat quatre: Darrer poema, L'oracle imminent, Catosfera Ciberdietaris 04-05-06 i  La 

catosfera literària. Són els que tenia a mà. Fa dos anys va fer la donació de cinc volums 

a la Biblioteca Pública de Lleida. Com que ara resideix al Pallars (tot i que encara no 

hagi aconseguit empadronar-se a Llimiana) potser els posaran en el fons local.

L'hort segueix el seu curs amb gansoneria. Faves i pèsols han fullat. Fa quatre setmanes 

que va plantar les llavors. Hi ha instal·lat un plàstic per a protegir-lo de les glaçades. La 

temperatura nocturna frega els 5 graus.
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22-11-11

La seva filla li ha enviat un fragment de la pel·lícula  The Dark Knight, basada en el 

superheroi Batman. Diu que quan el va llegir li va recordar a ell. Vet aquí:

Don't talk like you're one of them! You're not... even if you'd like to be. To  
them you're just a freak, like me. They need you right now, but when they  
don't, they'll cast you out. Like a leper. See, their morals, their "code"... it's a  
bad joke, dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the  
world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these uh,  
these "civilized people", they'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm  
just ahead of the curve.

El  cavaller  fosc  es  desemmascara.  Proverbials  paraules  del muricec  humà. Quina 

casualitat que siguin tan oportunes per als temps decadents que vivim. Ell ha provat de 

traduir-les. Aquest és el resultat:

No parlis com si fossis un d'ells! No ho ets ni que volguessis. Per a ells només  
ets una rara avis, igual que jo. Ara et necessiten, però quan no els facis falta  
t'expulsaran com un leprós. Mira la seva moralitat, el seus “codis”... són una  
broma dolenta que deixaran estar a la primera de canvi. Només són bons en  
la  mesura  que el  món els  permet  de ser-ho.  Veuràs  com,  a  l'hora  de  la  
veritat, aquests “civilitzats” es menjaran els uns als altres. Mira, el monstre  
no sóc jo. Jo només vaig un pas endavant.

Mentre el canibalisme creix a les urbs "civilitzades" d'Occident, ell continua assajant la 

manera de sobreviure fora de la civilització establerta, lluny dels codis obsolets. Rara 

avis, leprós, boig, freak, poseu-li les etiquetes que us plaguin. Totes li rellisquen.
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24-11-11

Ja havia dormit prou. No li agrada romandre al llit quan s'ha desvetllat. Es va preparar 

un te i va engegar el portàtil. Encara era fosc. A través del finestral del menjador va 

poder admirar el màgic moment en el qual s'esclareix el dia. El termòmetre exterior 

marcava set graus. Una mallerenga voltava per la terrassa. Va trobar a faltar el cant del 

gall. Ni llac ni muntanyes. La boira ho omplia tot de misteri. L'ombrívola silueta dels 

arbres es deixatava com una aquarel·la enmig de la indefinició general. Va pensar que 

podia fer un poema. ¿Quan va ser, que va escriure l'últim? La idea no va prosperar. N'ha 

fet tants, de versos, que sovint es pregunta si paga la pena reincidir en aquesta dèria. 

Volent anomenar-la, les paraules neguen la realitat, la suplanten. Els mots ens allunyen 

de la immediatesa del tacte, del gust, del perfum, del so, de la imatge... És com si el 

llenguatge s'interposés entre nosaltres i el món, creant una barrera, una muralla, una 

mena d'autisme o aïllament. Tot això pensava al rompent de l'alba. I  va decidir  que 

aquell matí tornaria a enfilar-se muntanya amunt a la caça de més bolets. 
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30-11-11

L'obsessió pels  bolets  l'ha portat a descobrir  un bosc secret on no arriben els  altres 

boletaires.  N'ha  baixat  cistelles  plenes.  Cada  cistella  són  6  kg.  Sobretot  rovellons 

(pinetells i esclata-sangs) i fredolics. N'ha menjat tota la família. Queden pocs dies per a 

plegar-ne. De nit la temperatura s'acosta als zero graus. El bosc és generós. S'embosca 

cada matí seguint la petja dels senglars. Xops els peus i els camals, torna a casa satisfet  

amb la collita. Una dutxa ben calenta, una sopa ídem i, a continuació, un merescut 

descans.  Dies  vindran  per  a  recloure's  davant  el  foc,  per  al  repòs,  la  meditació  i 

l'escriptura.  Importa  viure,  entusiasmar-se.  Escriure  és  ressaca,  ombra,  la  bava  del 

caragol... 
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2-12-11

Aperitiu:  xolís,  tupí,  allioli  de  codony,  pa  torrat  sucat  amb all  i  tomata.  Plat  fort: 

escudella  amb pilota. Espectacular!  Vi  i  oli  de collita  pròpia  (tenen 1.200 oliveres). 

Postres: codonyat amb formatge i un porronet de vi de nous. Tot a  Casa Roca de Sant 

Martí de Barcedana. La Mònica ens ha tractat molt bé. Un dinar potent per a quatre 

boletaires afamats que han plegat rovellons per donar i per vendre.

Els altres se'n tornen cap a la capital mentre ell es queda sol, encén el foc a terra i 

s'endormisca al sofà. Enguany avorrirà els bolets. Demà dissabte. Els caps de setmana 

són fatídics perquè arriben els forans i ho foten malbé tot. No trobaran gaire res. Ha fet 

molta  feina  entre  setmana.  Els  rovellons  estan  cada  cop  més  amagats.  La  setmana 

vinent només hi haurà fredolics. S'ha encarregat de tapar ben tapades les rovelloneres. 

Ha plantat mares de rovellons (clapes de terra amb miceli) al seu bosc privat. La tardor 

vinent veurem què passa.

Abans d'anar a dormir omple un parell de pots amb rovellons confitats. La llàstima del 

rovelló  és  que  no  permet  la  congelació  o  la  dessecació  com  altres  bolets.  Per  a 

conservar-lo l'has de bullir o confitar. Un altre dia ben aprofitat.

Fa una setmana que no s'afaita.
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3-12-11

Un quilet de rovellons i quilo i mig de fredolics. Aquesta ha estat la collita d'aquest matí. 

Em penso que deixarà el bosc uns quants dies perquè ja n'està una mica tip. Potser a 

mitjans de la setmana vinent hi tornarà a pujar per a veure què hi troba.

Per fi s'ha afaitat. Automàticament s'ha rejovenit deu anys.

Enyora el mar. Aviat el reveurà. Fa gairebé mig any que es va instal·lar en aquesta casa 

situada a la cara nord del Montsec de Rúbies. Queden els mesos més durs per endavant. 

També enyora el sol. És una casa ideal per a l'estiu. Ara boira, humida obaga. L'hort està 

aturat.

Tots aquests dies ha tingut un company al bosc, un pit-roig que el seguia allà on anava. 

Ell es pregunta si no seria el  pit-roig que es va colar dins de casa. L'ocellet es devia 

preguntar què coi hi feia, arrossegant-se pel bosc, remenant boixos i aixecant molsa 

amb una navalla a la mà. Per cert, que ahir va pedre la seva estimada navalla d'Albacete 

(comprada a Albacete fa molts anys). Avui el bosc li ha retornat una altra navalla, no pas 

la seva, sinó una de molt maca que algun altre boletaire havia perdut. El bosc t'ho pren i 

el bosc t'ho dóna. 
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6-12-11

Elles encara dormen. Dormiran potser fins al migdia. La boira plana sobre el llac. Els 

roures, més marrons que grocs, estan tristos. Ell para la taula per a l'esmorzar: Miel Pops 

de Kellogg's, galetes Principe, Cacaolat, suc de pinya... Els troncs fa estona que cremen 

a la llar. S'entreté fent números. ¿Fins a quin punt pot reduir les despeses? ¿Té un límit, 

la vida frugal, o sempre podem arribar més lluny? ¿Al final de totes les dietes no hi ha un 

desig de consumpció, és a dir, l'inevitable impuls suïcida? Treu les cendres de la cuina. 

Sempre que treu les cendres i les llença al bosc pensa en l'amor i la mort. Allò que va ser 

foc i  va escalfar  ara  és  freda grisor,  si  més no reciclable:  les  arrels  se'n  nodriran i 

tornaran a esdevenir fusta combustible. El cicle mai no s'atura, l'etern retorn de les 

mateixes coses, els  elements incessantment renovables. Elles encara dormen i no en 

saben gran cosa, de tot això. Són massa joves. Quan ell tenia la seva edat creia en el 

déu opusià i n'era conseqüent. Ara només creu en el déu que fa créixer els bolets i fa 

volar el pit-roig. La resta és pura impostura. 
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7-12-11

Hi  ha  moments  en  els  quals  es  posa  nostàlgic.  Recorda  aquells  anys  de  vedetisme 

intel·lectual on vivia a l'aparador com un peix dins la peixera. Internet era el Far West 

que calia conquistar. Fins i tot va posar nom a les noves terres tot compartint empreses 

dignes dels millors  pioneers. Després van passar coses que van afectar les estructures 

fonamentals de la seva existència. Va viatjar molt lluny i, aprofundint en si mateix, es 

va retirar del brogit mundà per a emprendre un camí més recol·lecte. Ara, quan es 

connecta a la xarxa, ho fa amb displicència. El joc ja no l'engresca, malgrat que hi hagi 

més joguines que mai. El món virtual és talment el món de les idees platònic. Quanta 

energia  malbaratada,  quanta  vacuïtat.  Esnobisme  i  entertainment.  No  ha  deixat 

d'escriure el seu  dietari digital, però les lletres que  destil·la provenen de la realitat 

immediata que viu cada dia i que pot tocar amb les seves mans. La resta (TV, notícies, 

política,  economia,  esports  i  altres  cortines  de  fum  impregnades  de  publicitat)  no 

l'interessen gens ni mica. O sigui, que s'ha tornat completament  idiota. O no. ¿I si els 

idiotes fossin els altres? 
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8-12-11

Mai no ha tingut una seguretat del 100% a l'hora de prendre les decisions que ha pres a la 

vida algunes de les quals han resultat d'allò més transcendentals. No és que sigui un 

cagadubtes, sinó que acostuma a cavil·lar massa, sempre escalfant-se el cap fins que li 

surt fum per les orelles. No debades va ser professor de filosofia durant vint anys. Ara el 

tenalla el dubte sobre la renovació del contracte de lloguer. La setmana vinent l'hauria 

de signar. La mestressa li ha apujat el preu i ell, després de sis mesos, no acaba de veure 

clar si val la pena pagar més per continuar l'aventura de Terradets. Una cosa sí, que està  

ben clara: aquesta casa és ideal per a l'estiu (diguem que d'abril a octubre), però no és  

gaire recomanable per als mesos freds, en els quals no hi toca el sol ni per mal de morir.  

La  boira  és  un  altre  handicap,  i  el  sistema de  calefacció  amb llenya no l'acaba  de 

convèncer. Una casa vella i força imperfecta. Va estar a punt de llogar-ne una davant el 

mar, tanmateix “el destí” el va empènyer cap a la muntanya. En teoria, aquesta nova 

ubicació havia de convertir-se en una font d'inspiració literària.  El  balanç en aquest 

sentit és una novel·la que es va aturar en assolir les 88 pàgines i ara dorm al calaix, 66 

textos ciberdietarístics i un poemari que invoca el silenci. L'hivern s'atansa. Ell sap que 

les primaveres sempre són esclatadores des del punt de vista creatiu. Somia el dia en 

què el sol torni a bleir les toves de la terrassa. 
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9-12-11

Matí al bosc cercant rovellons. La combinació d'humitat i fred ha resultat fatídica per a 

les  seves  mans les  quals  han acabat completament  engelabrides.  Encara que sembli 

mentida, segueixen sortint bolets sota els boixos, però no compensa patir tant per a 

omplir mitja cistella. Enguany n'ha menjat i n'ha regalat a balquena, compartint el seu 

secret amb algunes persones properes que també han gaudit plegant-ne. Avui dóna per 

enllestida la temporada boletaire.

Mentre s'escalden els espinacs que soparà, obre l'arxiu on té guardada la novel·la que va 

començar a escriure aquest estiu. Canvia tots els noms dels personatges i dels pobles 

que hi apareixen. Sospesa la possibilitat de donar un gir inesperat a l'argument. No hi ha 

cap pressa. Té tot l'hivern per endavant. Sens dubte es  tracta d'una obra de cocció 

lenta, res a veure amb les obres que havia perpetrat anteriorment.

Ella està passant una mala època. Intenta recolzar-la, animar-la, sostenir-la enmig de la 

tempesta.  És  forta  i  se'n  sortirà.  La proximitat  física  ha  servit  per  afermar  la  seva 

relació. Saben que es tenen l'un a l'altre.
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10-12-11

Pleniluni.  Foc  encès.  La  impressora  vomita  folis  plens  de paraules.  La  gent  compra 

loteria  i  ell  es  presenta  a  premis  literaris.  Si  fa  no  fa,  es  tracta  de  gestionar  les 

il·lusions. L'únic escriptor fracassat és el que deixa d'escriure. Avui engegarà la tele i 

mirarà el partit de futbol. Un Madrid-Barça sempre resulta morbós. Les llums grogues de 

l'Hostal del Llac són com un far enmig de la tenebra. Només quan la boira les esborra se 

sent perdut de veritat. La sensació de pèrdua també la sent en la pregonesa del bosc. 

Sap  que,  abans  o  després,  retrobarà  el  camí,  però  mentre  dura  l'esgarriament  un 

pessigolleig indescriptible li rosega les entranyes. Sentir-se perdut és una experiència 

límit  que restitueix la confiança en la brúixola interior.  Els  que volen trobar-se a si 

mateixos no saben a què s'exposen. A més, només pots trobar-te si  prèviament t'has 

perdut. El que cal, doncs, és perdre's una vegada i una altra, si pot ser una estona cada 

dia. Com més perdut estiguis, més a prop estaràs de la teva veritable essència. Som allò 

que no som. Ens apuntalen les ombres. No hi ha música sense silencis ni llum sense 

foscors. Pleniluni. 
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11-12-11

Aquest matí la boira era tan espessa que ha agafat el cotxe i s'ha enfilat carretera de 

Llimiana amunt buscant el sol amb ànsia. Ha hagut de fer 5 km de corbes per a deixar 

enrere el mar de boira. Abans d'arribar a Llimiana s'ha desviat cap a la dreta per la 

carretera que mena a l'Hostal Roig. Passats Sant Cristòfol i Sant Martí, s'ha aturat al 

poble de Mata-solana, situat a la capçalera del barranc de Barcedana, a 1.000 metres 

d'altitud. Li ha cridat l'atenció un cartell de fusta escrit a mà el qual indicava que aquell 

llogaret només tenia 6 habitants. També s'ha fixat en unes plaques solars i en una sèrie 

de pedres escampades per terra que estaven pintades amb colors vius. 

La  petita  capella  feia  pena  de veure.  El  sostre tenia  una  escletxa  enorme i  estava 

completament descurada. Damunt l'altar hi havia tres imatges:  Sant Roc,  Sant Antoni 

Abad i Sant Sebastià. El primer vestia els hàbits de pelegrí amb petxines sobre la capa; 

com de costum, mostrava una ferida a la cama esquerra i als seus peus hi tenia un gos.  

El segon sant anava acompanyat d'un porquet i lluïa una Tau al bell mig del pit. El tercer 

tenia  el  cos  ple de ferides,  però no hi  havia  cap fletxa per  enlloc.  En  el  minúscul 

cementiri del costat l'han sorprès els ossets de peluix sobre les tombes... 

Mentre observava tot això ha aparegut una gossa que bordava amenaçadora. No s'ha 

posat nerviós. Li ha parlat amb dolçor i la bèstia ha fet mutis. Al darrere venia l'amo, el  

Juan,  que fa  disset  anys  que viu  aquí.  Abans  havia  estat  fotògraf  d'El  Periódico  de 

Catalunya. Ell i el Lluís van trobar aquest poble quan estava gairebé en ruïnes i l'han 

anat rehabilitant a poc a poc. El Juan li ha ensenyat casa seva, plena de fotografies, i li  

ha presentat tres habitants més: L'Andy, la Paloma (companya de l'Andy) i un capità de 

vaixell anomenat Berto. L'Andy va néixer a Bristol, va treballar molts anys a Basilea, 

gaudeix d'una pensió suïssa i, a banda de saber molta física, és un consumat tarotista, 

encara que ell, amb el seu defectuós castellà, s'estima més dir que és fontanero. És el 

responsable de les pedres pintades que guarneixen el poble i del divertit cementiri. Un 

personatge molt peculiar amb el qual ha estat enraonant una bona estona. La Paloma li 

ha ofert un cafè i també ha participat a la conversa. La parella té llogada una de les  

cases del Juan, igual que el Berto.
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Ja coneixia quatre persones del poble. Com que estava interessat en la Casa Tarré, que 

es troba just al davant de la capella, el propietari de la qual és en Lluís, l'ha telefonat. 

Viu a Pessonada i han quedat que estaria allà dintre d'una hora. Mentrestant ha conegut 

el cinquè habitant del poble, el Javi, un noi de Barcelona que està arreglant la casa d'un 

amic seu que es diu Rafa. Quan el Lluís ha arribat li ha ensenyat la Casa Tarré i també la 

Casa Enrico, a més del mirador, que era l'antiga quadra i que ara disposa d'jjunes grans 

vidrieres que miren al sud. Si alguna cosa té aquesta aldea és sol, fins i tot al seu nom:  

Mata-solana. Aquí no ha arribat encara l'electricitat, per això ha calgut instal·lar plaques 

amb acumuladors d'energia solar i disposar de grups electrògens dièsel per si de cas. Sis 

persones perdudes al mig del no-res, entre Vilanova de Meià i Tremp, que es troba a 

mitja hora de cotxe.
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13-12-11

Avui ha estrenat una estufa catalítica de butano Orbegozo H41. Com ja havia previst, un 

menjador de 30 metres quadrats, sense portes i amb un gran finestral, requereix una 

altra font de calor a més del foc a terra. El butano surt prou barat en comparació a 

l'electricitat. La càrrega d'una bombona costa 15,10 euros. Veurem quants dies dura. 

Amb aquesta  mena d'estufes  s'escalfaven  les  nostres  àvies  i  les  nostres  mares.  A la 

distribuïdora Repsol li han dit que, amb la crisi, està augmentant el consum de butano. 

La gent torna a les coses d'abans. L'ha engegat i, en pocs minuts, la temperatura ha 

assolit els 20 graus.

El teacher d'anglès li ha preguntat si encara hi ha rovellons. Ell ha respost que no ho sap. 

L'última vegada que va entrar al bosc va ser divendres passat. De fet, va faltar a classe 

perquè n'estava plegant. És probable que encara en quedin, tot i que les temperatures 

són cada cop més baixes. Fredolics segur que sí.

Ahir va renovar el contracte de lloguer. En principi, si no passa res, el 2012 continuarà a 

Terradets. 
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16-12-11

Fa dos dies que està llegint amb fruïcio El salvatge dels Pirineus de Pep Coll, un autor de 

la comarca nascut a Pessonada. Ja ha arribat a la pàgina 175. De seguida es va sentir  

identificat amb Ventura Mir, l'entranyable protagonista que, trastocat pels llibres, ho 

deixa tot i se'n va a viure aïllat dalt d'un feixanc.

La novel·la li recorda una mica El baró rampant d'Italo Calvino, que un dia va pujar als 

arbres i ja no va tornar a baixar. És la vella història de l'assilvestrat (cimarrón,  feral, 

runaway,  maroon,  vogelfrei) que, pels motius que siguin, decideix fugir de la societat 

per  tal  de  viure  lliurement,  com  van  fer  els  anacoretes,  els  ermitans,  Thoreau, 

Unabomber, et tutti quanti.

Primer cal prendre consciència de l'esclavatge al qual estem sotmesos i, després, fer 

mans i mànigues per escapar. No és gens fàcil. Com a mínim et diran boig. Seguint la 

inspiració romantico-roussoniana, el retorn a la wilderness implica un trencament amb 

el sistema establert (on el que predomina és la corrupció), tot recuperant la innocència 

edènica  del  bon  salvatge.  Vam ser  expulsats  del  paradís,  però  l'enyorança  d'aquest 

paradís no ens abandona mai

A la pàgina 63 el mossèn del poble ho expressa molt bé: 

No confiïs que baixi pel seu compte. Com més temps passi allà dalt, pitjor. Es  
tornarà fer, igual que les cabres que se separen del ramat s'assalvatgen. Has  
vist mai que una cabra assalvatjada torni voluntàriament al corral? 

Ell ja porta sis mesos assilvestrat a la casa de Terradets i amenaça amb continuar. Cada 

cop que baixa a la ciutat se sent més estranger i  més estrany. Potser sí,  que s'està 

tornant un "salvatge". ¿Té raó el rector quan diu que no hi ha marxa enrere? 
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17-12-11

El vent escampa les fulles seques dels roures esbandint cada cop més la limpidesa dels 

estels. 

Arrepapat al sofà d'orelles llegeix la pàgina 327, la darrera de la  novel·la.  La narració 

conjuga un llenguatge arcaic (sovint macarrònic) amb una trama força divertida. Ventura 

Mir és un misantrop, ara en diríem un sociòpata. Segons ell, la resta de la humanitat és  

purrialla pestilent. N'està tan decebut que per això se n'allunya. És el que té ser llarg 

de gambals. No cal que els altres t'entenguin, n'hi ha prou amb què et respectin.  

Aquest matí  ha tornat al bosc i,  en una hora i  mitja, sense escarrassar-se gaire, ha 

plegat un parell de quilos de rovellons i un de fredolics. Els més petits han acabat en uns 

pots de vidre adobats amb vinagreta, all, llorer, romaní, orenga i pebre.  
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18-12-11

Que governen els bancs és una evidència tan aclaparadora que, a hores d'ara, ni un nen 

de cinc anys gosaria discutir-ho. Els polítics són empleats dels banquers, titelles que 

gesticulen fent veure que decideixen alguna cosa. Com sempre, els ciutadans (cada dia 

amb menys pa i més circ) som els que hem d'acabar pagant els plats trencats. Com hem 

arribat fins aquí? A través de l'endeutament generalitzat. El deute és la forma que tenen 

d'esclavitzar-nos de per vida. Així l'oligarquia financera segueix engreixant-se muyint-nos 

fins a l'extenuació. El que anomenen "tecnòcrates" no són res més que buròcrates al 

servei de la dictadura financera mundial. On està la sobirania del poble? Per què s'han 

de  rescatar  unes  entitats  privades  que  han  estat  mal  gestionades?  Per  què  quatre 

"tecnòcrates"  han de decidir  el  nostre futur?  El  model a seguir  per a sortir  d'aquest 

atzucac és Islàndia. 

Els  que  tenen  estalvis  al  banc  estan,  lògicament,  molt  preocupats.  Ell,  en  canvi, 

s'entreté mirant la lletra amb la qual comença el  codi dels  pocs bitllets  d'euro que 

passen per les seves mans. Si davant dels números hi ha X, U, P, N i Z rai. El problema 

són els que porten V, Y, T, M i S. Resulta inquietant pensar que, com sostenen alguns, 

aviat aquestes lletres faran canviar el valor real dels bitllets.

Les darreres eleccions no va votar. Les properes tampoc ho farà. Sempre li ha fet fàstic 

entrar als bancs perquè fan més pudor que les peixateries. És el que té la corrupció, que 

al final tot fa olor de podrit.

Mentrestant somia dues coses: prescindir dels diners i viatjar a Islàndia...   
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19-12-11

La nit passada va gebrar i aquesta ha glaçat. La mànega del jardí està completament 

gelada i les faves, que eren les plantes de l'hort que més s'havien fet, han aparegut 

collvinclades. La neu és cada vegada més a prop. Tenim l'hivern aquí. A partir d'ara haurà 

de deixar una aixeta oberta a totes hores si no vol trobar-se les canonades amb el seu 

contingut en estat sòlid. Les mallerengues i els pit-roigs voletegen per la terrasa. Els 

posa llavors de lli i molles de pa sobre la lleixa. No duren gaire. Està molt satisfet amb 

l'estufa de butà. Ha enganxat Tesamoll® a la finestra de la cuina i a la del dormitori.

Ahir va estar-se tot el dia fent i refent l'obra que es porta entre mans. Em penso que,  

per  fi,  ha  encertat  amb l'estructura.  Com sempre,  la  qüestió  més  envitricollada  és 

discernir el que és ficció i el que és realitat. Aquest és un debat que a ell no li fa perdre 

la son. A més, arriba un moment que ni ell mateix és capaç de distingir una cosa de 

l'altra. Per a curar-se en salut, ha afegit a la darrera pàgina el següent avís: "Aquesta és 

una obra de ficció. Qualsevol semblança dels personatges, dels llocs i dels fets amb la  

realitat  és  pura  coincidència".  Els  escriptors  són  com  els  alambins,  destil·len  les 

experiències,  les  purifiquen,  les  subtilitzen,  les  tornen  volàtils  i,  finalment,  les 

condensen en forma de text. Els bons textos, com els bons destil·lats, embriaguen sense 

emborratxar. 
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20-12-11

Passes glaçades de desembre, riu amunt, cap a la gola del llop que dorm sota les pedres. 

Passes glaçades, esquerpes oliveres que, gasives, s'empassen el propi fruit. Li fan mal 

tots els tendrums. Quina basarda els roures pelats i les nits sense lluna. Quina basarda la 

neu altívola que s'acosta a pas de bou. Mallerengues i pit-roigs li recorden que encara hi 

ha vida. Passes glaçades de desembre, bosc endins, on els senglars es fonen amb la 

boira, amiga del silenci, senyera del destí.
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23-12-11

La boira no s'ha aixecat en tot el dia. El termòmetre tampoc. Amb prou feines ha arribat 

als 2 graus sobre zero. La gent caminava encongida pels carrers de Tremp. La majoria de 

converses coincidien: "Hòstia, quin fred que fot!", "No sembla que demà passat sigui 

Nadal", "Avui és el dia de la salut, ja que no ens ha tocat la loteria". A ell no li agrada el 

fred ni el Nadal. Si pogués estaria prenent el sol a qualsevol platja de l'hemisferi sud. La 

salut, en canvi, bé. Ha recollit els resultats de les anàlisis que es va fer la setmana 

passada i està molt content perquè, en quatre mesos, ha aconseguit reduir a la meitat el 

nivell de triglicèrids i ha augmentat el colesterol HDL (el bo). I sense medicació. ¿Com 

s'ho ha fet? Vivint a l'entorn on viu, rebaixant uns quilos de pes, exercici i, sobretot, 

dieta,  en  especial  dues  culleradetes  de  lecitina  de  soia i  un  Danacol cada  dia. 

Funcionen!  Per  tant,  s'han  produït  canvis  metabòlics  importants  d'ençà  que  viu  a 

Terradets. Com que és hipocondríac de mena, aquesta notícia l'ha posat de bon humor. 

La bombona de butà ja fa 10 dies que dura. Demà comencen els àpats familiars. Caldrà 

armar-se de paciència. Intueix que el 2012 serà un bon any...
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27-12-11

Els canelons de sa mare l'ajuden a enfilar la recta final de l'any. Ha tornat a comprovar 

que  els  dinars  familiars  són  força  depriments.  Massa  menjar,  massa  alcohol,  massa 

comèdia. Aquestes agrupacions de persones anomenades famílies, tot i tenir un origen 

natural,  acaben resultant d'allò més artificials,  sobretot a mesura que s'hi afegeixen 

membres forans. La seva, cada cop més nombrosa, no és cap excepció. A l'aplec d'ahir 

només hi faltaven una germana que viu a Ginebra i un nebot que està estudiant a Sant 

Francisco. Últimament estan molt internacionals. Hom suposa que la vida hauria de ser 

un camí de progressiva emancipació, però la família acostuma a frenar aquesta quimera. 

Les dependències interpersonals es van multiplicant fins a l'extrem de convertir-se en 

una xarxa que t'atrapa cada vegada més. Hom suposa que caldria allunyar-se de la tribu, 

trencar els lligams amb el clan, lluitar per l'autosuficiència, ser tu mateix. El ramat se'n 

malfia, d'aquells que defugen el gregarisme. La independència individual és vista com un 

atemptat contra el grup. Ell ja fa temps que va tirar pel dret en aquest sentit. Sap que, 

en el fons, no és res més que una simple baula entre sa mare i sa filla. La resta no 

compta gaire. Els canelons, com sempre, boníssims. 
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28-12-11

Ser súbdit d'un estat que té com a icones mediàtiques la Belén Esteban i el Kiko Rivera, 

un estat que manté una monarquia parasitària que ens costa 60 milions d'euros anuals, 

et fan venir ganes d'exiliar-te. No és el glamour que desprenen l'ex del torero i el fill de 

la tonadillera, ni el tuf de romanalla medieval i antidemocràtica que envolta la prosàpia 

borbònica, sinó el  denominador comú que caracteritza aquesta  reconsagrada pell  de 

brau; terra de picaresca, mística, inquisitorial. Si no fem res, en som còmplices. Ens 

hauríem d'avergonyir de pertànyer a un estat tan cutre i cazurro. Espanya no mereix ser 

salvada, i menys amb els calés dels catalans. Esperem que no la rescatin i se'n vagi a fer 

punyetes  aviat.  Una  bona  manera  d'exiliar-se  seria  la  independència  política  de 

Catalunya, però per tal d'aconseguir-la caldria posar d'acord moltes persones. Complicat. 

L'única independència plausible és la individual. Agafar el portant. Hi ha exilis interiors i 

exilis exteriors. Ell és partidari dels dos alhora. No n'hi ha prou amb ficar terra o aigua 

pel  mig,  sinó  que  cal  desvincular-se  íntimament  d'allò  que ens  reté  i  no  ens  deixa 

avançar.
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31-12-11

L'últim dia de l'any. A les sis del vespre encara s'hi veu. Les toves de la terrassa estan 

completament blanques, glaçades, perquè no hi toca el sol. Ell reflexiona amb calma. 

Des  de  mitjans  de juny el  llac  de  Terradets  ha  sigut  el  seu  mirall  habitual.  L'estiu 

deliciós,  la  tardor  entranyable,  la  duresa  de  l'hivern,  el  somni  primaveral.  Què ens 

portarà el 2012? Té bones vibracions. Quins propòsits? (fa anys que no fuma, ha après 

molt  anglès).  Salut,  no  deure  res  a  ningú,  viure  amb  poca  cosa,  viatjar,  escriure, 

enriquir-se amb noves experiències. Com deia fa justament un any: El món és petit amb 

les ales esteses. Demà farà 8 anys que blogueja. Una eternitat. Els millors desitjos per 

als que passeu per aquí a tafanejar. Bona entrada d'any.
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4-1-12

No hi ha pressa per a res. Bonança els primers dies de l'any. La boira s'ha esquitllat i, en 

el cel ras, llueix un sol magnànim que omple el futur de bons presagis. No hi ha pressa 

per a res. El que fem o deixem de fer és pura gesticulació. El que hagi de venir vindrà. 

Cal obrir les finestres de bat a bat perquè, malgrat el fred, el cor s'ompli d'aire nou. 

Contemplar els cims nevats. Passejar pel bosc. Ser humil i ambiciós al mateix temps. 

Somiar. No hi ha pressa per a res. Tot arribarà. El fruit del treball, el fruit de l'amor, el  

fruit del dolor, el fruit de la soledat. Som aquí per a lluitar. Som aquí per a fruitar. 

Dormen les  serps  i  els  muricecs.  L'entreson dels  peixos  sota les  aigües  del  llac.  Ell 

remena un joc de cartes plenes de possibilitats. Poder fer-ho tot, poder estar a tot 

arreu, poder romandre. No hi ha pressa per a res. L'hivern és l'estació més flegmàtica. 
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6-1-12

Tot es mou, el moviment és necessari, viure és moure's. Anar cap aquí i anar cap allà. 

¿No t'adones que, al capdavall, estàs fugint? Somies viatges per a escapar-te, per a no 

haver de plantejar-te les veritables raons del teu neguit. ¿No t'adones que tot el que fas 

és un pur atabalament que no et condueix enlloc, perquè no hi ha cap lloc on anar? 

Mentre no et trobis a tu mateix i siguis capaç de fer encaixar totes les peces de la teva 

persona, ja pots donar la volta al món mil vegades, que no et servirà de res. Fins que no  

descobreixis que tots els llocs estan dins teu, que la teva pau interior és el centre de 

l'univers, estaràs més perdut que una baldufa sense cordill.  Ubi bene, ibi patria, la 

pàtria és on et trobes bé. ¿No t'adones que potser ja estàs en el lloc perfecte? ¿Què més 

busques encara? 

Ell em va mirar fixament als ulls i va dir només una paraula: Coneixement.   
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8-1-12

I've made my way from nowhere to here  

The river always flows fresh 
The mind's just a waste 

of my most ridiculous dreams 
You're not the same you think 
I'm not the same you imagine 

I've made my way from you to me 
The river always flows clear 

He fet el meu camí des d'enlloc fins aquí
El riu sempre flueix fresc

La ment és només una deixalla 
dels meus somnis més ridículs
No ets el mateix que penses

No sóc el mateix que imagines
He fet el meu camí des de tu fins a mi

El riu sempre flueix transparent 
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10-1-12

El sol és l'element més preuat de l'hivern. Com que la terrassa continua glaçada, ha 

agafat la gandula i l'ha situat al carrer de davant de casa per a poder absorbir una mica 

de llum i calor mentre llegeix. És l'únic habitant de la urbanització (quatre cases mal 

comptades) i per aquí no hi passa ni déu. Sota les branques pelades dels roures, com fan 

el rèptils, ha estat una estona escalfant-se. La lluna plena d'ahir ha sigut prou fecunda. 

Aquesta tarda torna a fer classes d'anglès. Li preguntarà al teacher si el poema que va 

perpetrar és correcte o no. A poc a poc, perd la por a expressar-se en la llengua de 

Shakespeare. Potser algun dia escriurà tots els posts bilingües. Els vespres s'allarguen. A 

quarts de set encara s'hi veu. El llac és un amic que, com ell, estima el silenci.   
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11-1-12

La boira s'esvaeix a mig matí deixant enrere el malson del gebre.

L'aigua del llac, quiescent, emmiralla el blau embromallat del cel.

Els ulls se me'n van al lluny, cercant la nívia silueta de les muntanyes.

Que n'és d'asprós aquest gener, que despulla les branques dels roures.

Que n'és de rude l'hivern, que glaça les arrels dels somnis.

La boira s'esvaeix. Torno a veure Cellers, l'Hostal del Llac i Guàrdia.

Quan s'esvairà la boira del meu cor, granític i inclement?

Quan em deixaré estimar sense por a les cadenes?

Que n'és de frugal la vida de l'eremita.  

Un raig de sol,

un tros de pa,

aigua de la font,

una mica de llenya,

l'indispensable oblit

i el cant de la mallerenga.  
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12-1-12

Fa uns dies que està molt poètic. Sembla que Terradets li està tornant l'ànima que va 

perdre. Ja són set mesos de vida eremítica en aquesta cabanya de fusta davant el llac. 

Igual que el cuc dins el  capoll  va deixant de ser cuc per a esdevenir papallona, ell 

avança lentament pel camí de l'heroi. Quina és la seva heroïcitat? Haver estat capaç de 

trencar el cercle viciós de la vida convencional, sortir-se per la tangent, aventurar-se, 

explorar, reinventar-se cada dia... Com la serp que deixa enrere l'antiga pell perquè 

necessita  créixer.  I  és  que  no  podem  romandre  fent  sempre  les  mateixes  coses, 

reincidint en els mateixos hàbits, donant tombs com hàmsters dins la roda repetitiva, 

engabiats per una societat que ens esclavitza amb els seus paràmetres gallinacis. Ho 

anomenen "seguretat" quan, de fet, no és res més que inèrcia, comoditat, covardia, 

mandra i decadència. Cal superar la por, jugar-se-la, fer el salt, llençar-se al buit... Cal 

creure que una altra vida és possible i que és possible la felicitat. Cal creure per a crear. 

Cal forçar la metamorfosi si no volem continuar sent larves que s'arrosseguen per terra 

lamentant la seva miserable sort. Si pots volar, què coi fots caminant? Tanmateix les ales 

de la llibertat tenen un preu molt alt: has d'estar disposat a perdre tot allò que els altres 

valoren, a risc de convertir-te en un outsider, un llop estepari, un Vogelfrei. Aquest és 

l'esperit suprem. La resta, avorriment i vomitiva mediocritat.  
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14-1-12

Des  que fa  un mes  va estrenar  l'estufa  catalítica ha exhaurit  tres  bombones  (45,30 

euros). El termòmetre exterior assenyala 5 graus sota zero, però el menjador està calent 

com un torró.

La boira ha escampat pels volts del migdia. Després ha estat bufant un vent del nord 

bastant empipador.

Té clar que el proper hivern no el passarà aquí. Encara no sap on anirà, segurament prop 

del mar, per a  gaudir d'un clima més agradable.

Arrelar-se i  volar són coses incompatibles? No som ni arbres ni  ocells,  sinó persones 

humanes que, de vegades, ens enlairem i, de vegades, necessitem un cert caliu, una 

Ítaca on poder retornar. La veritable llar no és un territori ni un paisatge ni una casa, 

sinó l'espai interior on ens sentim arrecerats de les inclemències del món. Cap niu no ha 

d'impedir el vol de l'Home Ocell. La veritable llar viatja sempre amb tu. 
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15-1-12

Avui la boira no es volia aixecar. El gebre arrebossava el paisatge fent que tot semblés 

nevat. Fins a les 13:17 no ha lluït el sol. Mentrestant, ell traduïa un poema que fa molts 

anys que l'acompanya. Es titula Stufen i l'autor és Hermann Hesse. Vet aquí:

Esglaons

Com la flor es marceix i la joventut envelleix,
així floreixen els esglaons de la vida,
al seu temps també floreix la saviesa i la virtut,
i no els és permès de durar sempre.
Cal que, a cada crida de la vida,
el cor estigui disposat a acomiadar-se i començar de nou,
coratjós i sense aflicció, lliurant-se a nous lligams.
Dins de cada començament hi ha un encís
que ens protegeix i ens ajuda a viure.

Hem de travessar riallers un espai rere l'altre,
sense que cap ens atrapi com una pàtria,
l'esperit del món no ens vol estrènyer ni encadenar,
vol que ens eixamplem esglaó rere esglaó.
Tan bon punt ens sentim a gust en un cercle
i hi vivim confiats, apareix l'esllanguiment,
només qui està disposat a llevar àncores i navegar
podrà evitar la paràlisi de la rutina.
Potser l'hora de la mort també ens posi davant nous espais,
la crida de la vida mai no s'acabarà per a nosaltres...

Som-hi doncs, cor meu, acomiada't i guareix-te! 

El que més li agrada és el final: Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! 

L'any 1924 Hesse (amb 47 anys, el mateixos que ara té ell) va deixar la seva segona 

esposa i va llogar un apartament a Basilea. A partir d'aleshores va augmentar el seu 

aïllament i la incapacitat psicològica de relacionar-se amb el món exterior, per la qual 

cosa va patir episodis de gran desesperació en els quals tenia pensaments de suïcidi. 

L'obra que relata millor això és El llop estepari (1927).

El cor (Herz) és el subjecte del poema i, de ben segur, són versos autobiogràfics. La vida 

està feta d'etapes, les coses no duren sempre, no deixem que res ni ningú ens retingui,  

hem de defugir els costums, estiguem preparats per a emprendre noves singladures, 

tornar a començar és encisador... 
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18-1-12

Ahir va consultar el Yi Jing i li va sortir l'hexagrama Das Warten (L'espera): 

Wenn du wahrhaftig bist, so hast du Licht und Gelingen
Beharrlichkeit bringt Heil
Fördernd ist es das grosse Wasser zu durchqueren
Warten im Schlamm bewirkt das Kommen des Feindes 

Cal ser veraç, perseverant, pacient, per tal d'atènyer la llum i reeixir en la salut i en la 

salvació. Claredat, alegria, serenitat, pau. No precipitar-se. Saber esperar que arribi el 

kairós.  Cal  nodrir-se  bé  (en  sentit  material  i  espiritual),  acomiadant  la  il·lusió  i 

l'autoengany de l'ego. Si esperem massa temps dins el fang l'enemic pot aparèixer. Quan 

estiguem preparats, travessarem la gran aigua camí de la plenitud...

Les dues darreres nits no ha fet tan fred. Se'n va a prendre el sol.   
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19-1-12

El primer que ha fet aquest matí ha sigut afaitar-se la closca. Després, seguint la glera, 

ha remuntat el riu Barcedana fins a la  cascada. Quin espectacle, els caramells de  gel 

penjant del rocam! Caminant sobre els còdols, esquivant els trams gelats, agraint les 

carícies del sol, escoltant els clamorosos silencis de la natura, parlant amb els ocells, 

s'ha reconciliat amb l'hivern. En comptes de dinar, ha rellegit uns fragments d'El llop 

estepari... 
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26-1-12

Retira't dins de tu mateix, viu amagat, aconsellava Epicur. L'autarquia és l'únic camí per 

assolir l'ataràxia. S'és autàrquic quan es necessita només l'elemental, per això cal un 

cert  aïllament,  una  gestió  de les  necessitats  i  dels  desigs.  Busca  només  els  plaers 

naturals  i  necessaris,  evitant  el  dolor  i  les  coses  supèrflues.  El  veritable  plaer  és 

espiritual. Modera les passions. Rebutja les dependències. Exorcitza totes les pors. Fuig 

de la política. L'individualisme és la forma de vida més plaent. No has de ser causa ni 

conseqüència de res. No has de manar ni obeir ningú. Segueix la naturalesa i el cos, que 

són savis de mena. Acaça l'instant i gaudeix-lo, perquè no tens res més.

Ell  recorda  amb  certa  nostàlgia  l'època  en  la  qual  explicava  aquests  conceptes  als 

adolescents. Teories arcaiques que omplien la pissarra, relliscant pels cervells immadurs 

dels alumnes. Ara que ho viu, ara que ja no són meres paraules escrites en un llibre, sinó 

el seu dia a dia indefugible, s'adona que el vell Epicur tenia raó.

El moment en el qual la boira s'esvaeix és el més embruixador del dia. És tornar a veure 

el  llac  i  reviure,  tornar  a  veure  els  cims  i  sentir  que  encara  hi  ha  molt  camí  per 

endavant. 
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29-1-12

"Volem lo tren", "Salvem lo tren", aquests són els lemes de la manifestació en la qual va 

participar ahir. El Tren dels Llacs està amenaçat. Una altra víctima de les retallades. La 

Generalitat vol suprimir dos dels tres viatges diaris Lleida-Pobla. Va pujar a l'estació de 

Tremp (4,40  euros  pel  bitllet  d'anada  i  tornada)  i,  amb el  tren  a  vessar,  va  fer  el 

recorregut  fins  a  Pobla,  on  es  va  reunir  amb un  miler  de  persones  més.  El  sol  va 

acompanyar el clam dels manifestants.  

L'home del temps havia anunciat neu. A Terradets no ha nevat, però sí que ho ha fet a  

cotes  més  properes.  L'horitzó  s'ha  emblanquinat.  Sembla  que  tornarà  a  fer  fred. 

Perfecte. 
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31-1-12

A partir del proper dilluns dia 6 de febrer, el tren només passarà dues vegades al dia per 

l'estació de Cellers-Llimiana: a les 10:27 en direcció a Pobla i a les 13:27 en direcció a 

Lleida. Així és com queda el servei després de la "nova organització" que han perpetrat 

els responsables dels  FGC. A partir  del proper dilluns deixarà de sentir  l'entranyable 

xiulet  que sentia  a  les  07:11,  15:07,  18:36  i  21:47.  En  certa  manera,  és  com si  la  

campana del l'església deixés de tocar o els ocells  emmudissin... A partir del proper 

dilluns serem una mica més orfes. És el que passa amb totes les pèrdues. 

Ahir va visitar Abella de la Conca i els seus encontorns. La descoberta més interessant va 

ser  el  centre  Eco  Dharma,  una  comunitat  que  viu  el  budisme  i  l'ecologisme  amb 

radicalitat. La masia on habiten (Casa Toà) es troba dins la vall del barranc de Caborriu, 

al repeu de la serra de Carreu. És un escenari magnífic per a practicar una forma de vida 

alternativa  basada  en  la  simplicitat  i  en  el  contacte  directe  amb  la  natura.  Li  va 

recordar allò que escriu Unabomber al paràgraf 183 del seu Manifesto:

The positive ideal that we propose is Nature. That is, WILD nature

La majoria d'eco-dhàrmics són d'origen anglès, així que va aprofitar per a millorar el seu 

speaking. Organitzen cursets i recessos molt atractius. Potser hi participarà de cara al 

bon temps. 

Encabat va anar fins a Bóixols transitant per la pista que travessa el bosc d'Abella. Com 

que gran part del recorregut és obagós, va tenir seriosos problemes per avançar sobre 

els trams coberts de glaç. Sortosament va reeixir sense haver de posar les cadenes. 

L'home del temps no para d'anunciar l'arribada de fred glacial provinent del nord. Ell té 

la llenya a punt i la bombona de recanvi preparada. 
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3-2-12

De vegades baixa a la ciutat. Per a un mussol no és fàcil trobar excuses que l'empenyin 

cap a la vida social. Una d'aquestes excuses és la poesia. Fa un parell d'anys va conèixer 

els Adictos al verso, una colla d'aficionats que s'apleguen per a recitar els seus poemes 

en  el  pub  Smiling  Jack.  Té  mèrit  escriure  poesia  en  aquest  món  cada  cop  més 

impossible. El poeta és una illa que sura enmig de l'oceà. Quan totes les coses sotsobren, 

ens queden les paraules-salvavides.  

El vent bufa amb força. La temperatura és freda, però sense arribar a les hiperbòliques 

previsions  amb les  quals  ens  ha alarmat  la  histèria mediàtica.  Que nevi  una mica i 

estiguem  sota  zero  és  quelcom  absolutament  normal  al  mes  de  febrer.  Aquest 

protagonisme del temps resulta molt sospitós. Hi ha altres notícies més alarmants que 

passen desapercebudes. Per exemple l'atur, que no para de créixer; o la impunitat dels 

polítics i dels banquers, els quals han arruïnat el país amb la seva pèssima gestió (ells en 

són els  responsables i ells ho han de pagar, no nosaltres); o la dubtosa eficàcia de la 

justícia (que està demostrat que no és igual per a tothom); etcètera... 

Mentre parlem de l'oratge i del futbol, mentre ens resignem a ser subjectes passius d'uns 

esdeveniments que se'ns escapen, alguns espavilats continuen jugant a la ruleta russa 

amb el  nostre futur  i  el  dels nostres fills.  ¿A què es dediquen els  més de 5 milions 

d'aturats, què pensen fer, per què no reaccionen d'una puta vegada? ¿O és que encara no 

hi ha motius suficients per a la revolta? ¿Què se n'ha fet dels "indignats"?

Ell s'ho pregunta cada dia. Potser ha arribat l'hora de la veritat.
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6-2-12

Hi ha dues frases que solen repetir aquells que el visiten: "Jo no podria viure aquí" i "¿No  

et  sents  massa  sol?".  Ell  acostuma  a  respondre:  "He  viscut  a  diverses  ciutats  i  he 

conviscut amb altres persones... Cada situació té els seus avantatges i inconvenients, 

depèn del moment vital en el qual et trobis, però ara mateix no canviaria això per res".  

Tot i així, és conscient que Terradets té data de caducitat.   

Ha caigut neu a tot arreu menys aquí. El sud del Pallars és un oasi enmig de Catalunya, 

un  terroritori  amb  un  microclima  singular.  La  serralada  del  Montsec fa  de  barrera 

natural. 

Avui el vent bufa amb força. Llueix el sol. La visibilitat és perfecta. Diuen que febrer és 

el mes més dur. Sembla que ell s'ha aclimatat. ¿On podria viure després de fer-ho aquí?  

Incògnita. Potser no es tracta de canviar de lloc, sinó d'aprofundir en la no-permanència 

(Anitya), en la vacuïtat de les aparences, en la fugacitat de l'existència. Són les darreres 

paraules de Buda: "Totes les coses condicionades són transitòries". No aferrar-se per a 

deixar de patir. Aquest és el camí de l'alliberament i de la pau. Saber acomiadar-se amb 

elegància.
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7-2-12

Per a l'hinduisme existeixen quatre etapes a la vida (Ashrama):

1. Brahmacharya (vida d'estudiant) 

2. Grihastha (vida familiar i professional) 

3. Vanaprastha (vida d'eremita) 

4. Sannyasa (vida de vagabund) 

La duració de cada etapa és aproximadament de 25 anys. La primera és l'aprenentatge, 

la  segona  el  servei  a  la  societat,  la  tercera  l'allunyament  del  món,  la  quarta  el 

renunciament total.

D'acord amb aquesta classificació, ell es trobaria ara a les beceroles del tercer estadi. 

Un cop acomplides les obligacions familiars i laborals, va abandonar la vida urbana i 

social per a retirar-se al bosc (vana-pra-stha significa això: estar-se al bosc), on practica 

l'austeritat  i  la  meditació,  desprenent-se  de  les  passions  i  dels  desitjos  materials, 

preparant-se  per  a l'última etapa.  Es  tracta,  per  tant,  d'una  transició  entre la  vida 

material i l'espiritual.

El més curiós són les coincidències entre el Vanaprastha i l'Ermità del Tarot. No oblidem 

que la carta que el va empènyer fins a Terradets va ser el vuit de copes. Aviat farà vuit 

mesos que va deixar enrere la ciutat, va travessar el  congost i es va instal·lar en el 

bosquet de roures davant el  llac, mirant al  nord. Des d'aleshores viu apartat i,  com 

aquell filòsof cínic anomenat Diògenes, cerca la veritat.

वनपस�
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11-2-12

Aquest matí ha recollit dos joves polonesos que feien autoestop a la carretera. S'estaven 

davant l'alberg de l'estació de Cellers-Llimiana amb un cartell que hi posava "Tremp". Són 

escaladors. Fa una setmana que s'enfilen per les parets del Congost (la de les Bruixes, la 

Roca Regina...). Té mèrit, amb el fred que fot. Li han dit que al seu país ara estan a 20 

graus sota zero. Parlaven un anglès prou correcte.

La zona d'escalada de Terradets té anomenada mundial. A banda dels grimpaires, per 

aquí es deixen caure també molts geòlegs. L'altre dia a l'Hostal del Llac hi havia un 

autocar ple d'universitaris  alemanys. A Tremp estan construint un  centre de l'Institut 

Geològic de Catalunya. Escalada, geologia, paleontologia, excursionisme, flora, fauna... 

El Pallars Jussà dóna molt de si.

Quan veu algú fent autoestop sol aturar-se. Encara que no sigui il·legal, la gent té por de 

fer-ne  o  de  pujar  desconeguts  al  seu  cotxe.  És  una  llàstima,  perquè  l'experiència 

acostuma  a  ser  interessant  i  enriquidora.  No  m'estranyaria  gens  que  amb  la  crisi 

augmentin els hitchhikers.

Recorda que conduint per la Patagònia xilena sovint trobava persones plantades al bell 

mig de la carretera (gairebé sempre sense asfaltar), amb els braços enlaire, demanant a 

crits que els agafés. Resulta que per aquells verals amb prou feines passa un autobús 

diari, a una hora incerta, si és que passa. El preu del  boleto és inassumible per a la 

majoria. El rècord va ser un dia que va pujar 13 autoestopistes. No tots alhora, clar. Les 

converses, el tarannà humil i agraït d'aquella gent (molts eren maputxes), són coses que 

no oblidarà mai.  
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13-2-12

De vegades trontolla. De vegades no sap què vol ni sap què sent. Com va escriure una 

poetessa amiga:

En  mí  hay  una  incompatibilidad  entre  lo  que quiero  y  lo  que  realmente  
siento. Entre vivir y compartir un amor y ser la tierna huraña que busca su  
escondite y su silencio. Me traiciona mi sentir.

Aquesta  és  la  qüestió.  La  vella  dicotomia  hegeliano-sartreana  entre  el  ser-per-a-si 

(individu)  i  el  ser-per-als-altres  (societat),  entre  la  independència-soledat  i  la 

dependència-solidària.

Llibertat i amor són incompatibles? Ell porta molts anys fent-se aquesta pregunta. Fent-

se-la i patint-la. Pessoa deia que estimar és cansar-se d'estar sol,  trair-nos a nosaltres 

mateixos: A solidão desola-me; a companhia oprime-me... Pessoa és un mal conseller en 

assumptes del cor. El seu virus s'encomana.

Meu coração é um almirante louco que abandonou a profissão do mar

El cas és que no hi ha solució possible. Hem d'acostumar-nos a viure fent equilibris sobre 

la corda fluixa d'aquesta dialèctica, un estira-i-arronsa entre l'egoisme i l'empatia. De 

vegades cal escollir, decidir-se, jugar-se-la, a risc d'espifiar-la.

Vogelfrei (un dels seus alter ego) renega així:

Puto  Pessoa.  Putas  mariposas  en  el  estómago.  Putos  sentimientos.  Puta  

libertad mitificada. SIN AMOR NO VALE LA PENA VIVIR PORQUE NADA TIENE 

SENTIDO. 

Per això trontolla. Perquè no sap a què atenir-se. Perquè mai no està segur de si ha 

encertat o no, de si està en el bon camí o cal fer un cop de volant. N'ha fet tants en 

aquesta vida, que ja no vindrà d'un altre.

Demà tot pot ser diferent o continuar més o menys igual. No és el destí, sinó el flux de 

les circumstàncies el que determina la seva trajectòria erràtica. Un electró excèntric. 

Massa poca llum per a tantes ombres. No té conviccions absolutes i les seves conclusions 

mai  no  són  definitives.  Per  tant,  sempre  hi  ha  alternatives  plausibles  enmig  de  la 
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inversemblança de tot plegat.

No puedo volver a creer en la primavera sin tocarla. Donde hubo frutos habrá  
flores, donde cenizas llamas, donde lágrimas presagios. Y el aire tan limpio y  
tan diáfano.

Si  més  no,  preguem  perquè  la  seva  esperança  no  es  glaci  com  la  cascada  del 

Barcedana...
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15-2-12

A les guerres, són els covards els que sobreviuen, els emboscats que defugen la batalla 

perquè consideren que cap bandera  ni  cap pàtria  mereix  una sola  gota de sang.  El 

cementiri  està ple de valents que patien deliris  de grandesa. La major heroïcitat és 

llevar-se d'hora, anar a treballar, pujar una família i aprendre a gaudir de l'avorriment.

Pessoa deia que sense la bogeria l'ésser humà només és un animal sa, un cadàver ajornat 

que procrea. No costa gens trobar excuses per a dimitir de la llibertat. Desertar (com la 

mateixa  paraula  indica)  significa  endinsar-se  en  el  desert,  enfrontar-se  a  la 

incomprensió aliena, assumir que el camí de la individuació està fet d'incertesa i solitud. 

Clar que és més segur romandre arrecerat per la inconsistència quotidiana, víctima de la 

por al desconegut. Clar que és més segur conformar-se amb les llaminadures que ens 

ofereixen  els  aparadors  per  on  transita  el  ramat,  esperant  que  les  circumstàncies 

"decideixin" per nosaltres. Clar.

Però després no demanis que els miralls et retornin la teva veritable imatge. No demanis 

èxtasis  i  clarividències,  perquè la  lluna no escolta  els  udols  dels  cadàvers  ajornats, 

momificats en la penombra dels dubtes interminables. 

Tot això rumiava ell al caire de l'estimball per on s'escola la cascada. El sol desglaçava 

els  caramells. La seva pell ressuscitava amb el caliu vingut del cel. S'hi ha estat dues 

hores. Un rau-rau a la panxa l'ha advertit que era l'hora de dinar.
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20-2-12

La Sèrie T s'acaba. Aquest és el penúltim post. Tot s'acaba en aquesta vida. Com l'amor, 

aquest  desgavell  d'endorfines i  emocions  que comença amb papallones a l'estómac i 

acaba amb mil excuses per a no estar junts. Hi ha capsigranys que posen la passió per 

davant de la companyia. És una opció. El perill de sobrevalorar la passió és que pots 

quedar-te més sol que la una. Potser, al capdavall, es tracta d'això. Que jo sàpiga, no 

fabriquen taüts de dues places. 

La Sèrie T fineix perquè tampoc no cal allargar-la més. L'experiment ha durat gairebé 9 

mesos. Ha estat una mena d'auto-gestació. Què n'ha sortit? Diverses conclusions. La vida 

eremítica té el seu punt. Tothom hauria d'estar una temporada allunyat del ramat, far 

from  the  madding  crowd.  El  que  Terradets  li  ha  proporcionat  és  quelcom  bastant 

indefinible. Ha pogut comprovar,  per exemple, que es pot viure amb simplicitat,  en 

contacte  directe  amb  allò  elemental;  i  que  el  mite  de  la  sociabilitat  humana  no 

s'aguanta per enlloc (o més ben dit: l'únic que l'aguanta és la por). 

La Sèrie T ha sigut la destil·lació literària d'aquest procés. Un dietari escrit en tercera 

persona. Perquè el dietarisme és el gènere més noble i autèntic que existeix, el més 

natural. Perquè la tercera persona ens exonera de la pesantor narcisista, objectivant el 

protagonista, distanciant-nos d'ell. Això significa que "ell" ha estat un altra màscara, un 

personatge que no s'identifica necessàriament amb el narrador que escriu aquests mots. 

Per sort! Així el narrador pot tocar el dos sense problemes, esmunyir-se i revestir-se amb 

una altra màscara. Un es cansa de fer sempre el mateix paperot. Putes addiccions.  

La  Sèrie T ha sigut una altra  etapa dins el seguit d'etapes que conformen l'existència 

humana.  No  em  pregunteu  què  vindrà  ara.  Keine  Ahnung! Aquí  rau  la  gràcia.  Els 

escriptors no sabem què escriurem l'endemà d'acabar una obra, de vegades ni tan sols 

sabem què  escriurem  a  la  propera  línia.  Alguns  escriptors  procurem  escriure  coses 

completament diferents, no repetir-nos mai. Viure i escriure són el mateix.

La Sèrie T podria durar i durar com les piles Duracel®, però no vull abusar de la vostra 

paciència. Ja sé que em deixaré en el tinter l'estació més formosa i  florida. Què hi 

farem! Aquesta me la guardo per a mi, apa. Reconec que tancar el cicle d'un any sencer 
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hagués estat més rodó. Doncs no. He decidit que no. I aquí mano jo fins que no es  

demostri el contrari. Deixeu-me exercir la meva ridícula llibertat en un dels pocs àmbits 

on encara se'm permet de ser lliure. A aquestes altures de la pel·lícula, ja deveu ser 

conscients que la majoria de coses no les decidim nosaltres, oi? I no parlo només de la 

política econòmica o del preu dels carburants.

La Sèrie T podria ben bé ser un avortament, un esguerro d'allò més inútil, tot i que amb 

vuit mesos els fetus acostumen a ser viables. Comptat i debatut, és el que m'ha sortit, el 

que m'ha brollat, dia rere dia, de la punta dels dits percudint contra les tecles negres 

amb lletres blanques d'aquest Toshiba atrotinat. Ho deixo aquí. He fet la feina. Viure no 

és fàcil. Escriure tampoc. Fer veure que vius el que volies viure i que escrius el que 

volies escriure és la cosa més complicada del món. Mai no acabes d'estar segur si això 

era el que havies somiat o això és un altre malson del qual necessites desempallegar-te 

el més aviat possible per a poder sentir-te tu mateix un altre cop. Quan els somnis es 

fan realitat és urgentíssim posar-se a crear somnis nous si no volem quedar atrapats dins 

la  nostra pròpia ombra, com els  amors  sense passió o les  màscares rovellades o les 

papallones dissecades o els ermitans que han oblidat les oracions. Això no. Això mai. 

Crear i somiar són innegociables. Com viure i escriure. La resta collonades.
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22-2-12

El rierol es desglaça. Les mosques tornen a empudegar. He vist les primeres granotes. 

Les serps no trigaran a sortir. La natura es deixondeix. Camí de la cascada, he trobat el 

Josep, 27 anys, fill de Llimiana, pasturant un ramat de 700 ovelles. Hem intercanviat 

algunes paraules. Detesto els ramats. Rere seu només hi deixen merda... 

Que consti que la  merda (sobretot la d'ovella) va molt bé per a l'hort, encara que el 

pobre, després de les glaçades, fa molta pena, ha quedat arrasat i debolit. L'hauré de 

refer tot de nou.

Cel ras i vent del nord. El Montsec fa honor al seu nom. La terra s'esquerda, els sembrats 

no brullen.

Com era previsible, ella també s'allunya. Sense papallones l'amor és un cadàver que, per 

molt que el maquillis, acaba tufejant. Res no justifica l'avorriment. Tenim tot el dret del 

món a sentir-nos vius. Avui la solitud em pesa més. I la tristor. Punt i a part.

"Nos enfrentamos a una tremenda crisis, una crisis que los políticos nunca  
podrán resolver porque están programados para pensar de cierta manera.  
Tampoco los científicos pueden comprender y resolver esa crisis, ni el mundo  
de  los  negocios,  el  mundo  del  dinero.  El  momento  decisivo,  la  decisión  
inteligente, el  reto,  no está en la  política,  en la  religión o en el mundo  
científico, está en nuestra consciencia. Uno debe comprender la consciencia  
de la humanidad, esa consciencia que nos ha llevado a esta situación."

 ~Krishnamurti~

Desenganyeu-vos: d'aquesta crisi no en sortirem, ans al contrari, el Sistema necessita les 

crisis  i  les guerres (o sigui, la destrucció) per a perpetuar-se. És així de pervers. La 

Dictadura Financera Mundial s'imposa per la força trepitjant la democràcia i els drets 

humans: If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face  

—forever.  [Recomano  en  aquest  sentit  la  lectura  atenta  de  Teoria  i  pràctica  del  

col·lectivisme  oligàrquic,  un  llibre  amagat  dins  el  llibre  1984 d'Orwell,  obra 

imprescindible per a entendre el que està passant]. La propera guerra és imminent. I vet 

aquí que l'artífex serà un Premi Nobel de la Pau! Així de pervers. Per si no en teníem 

prou amb la Fallida i la inevitable Revolta Social. La Mediterrània esdevindrà una zona 

molt insegura. Pinten bastos i el més prudent serà emigrar. 
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El  21-12-2012 m'enxamparà molt lluny d'aquí, gairebé a les antípodes. Resten 300 dies 

per endavant. No val a badar. Alguns escèptics diran allò de se atormenta una vecina, 

foc d'encenalls. Feu conyeta, feu. El nivell de consciència no s'improvisa d'un dia per 

l'altre. Cal conèixer-se un mateix i avançar en allò essencial per tal d'enfilar el camí de 

retorn a casa, no pas una casa física, sinó l'origen de tot plegat. Ja fa temps que em 

preparo. Terradets ha estat un bon camp de proves.

Segons Schopenhauer,  Das Schicksal mischt die Karte, wir spielen (el destí remena les 

cartes i nosaltres juguem). Vaig arribar empès pel 8 de copes i me n'aniré empès pel 8 

d'ors. Vuit mesos d'aprenentatge concentrat en el treball interior. L'home espiritual està 

preparat per a emprendre el vol. Hem de ser útils als altres. Les paraules no són res 

sense els actes. La Nova Era exigeix absoluta dedicació.
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