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PREÀMBUL
Com una llarga pel·lícula, veig detalls i moments de la
meva vida que ja tenia oblidats, vagament, i que ara,
superats els setanta anys, s’esgranen, degotejant clars i
nítids. És la regressió d’un ésser esbrocat que ha viscut la
segona meitat d’un segle, el XX, −probablement el més
avançat en tecnologia de la història de la humanitat− i de la
vida que podria haver estat i no va ser.
Al començar a parlar de la meva vida, però, no puc evitar
preguntar-me quins foren els moments àlgids que la van
marcar i que ineludiblement van condicionar els esdeveniments que anirien produint-se.
Comptat i debatut, un fet va canviar radicalment la meva
singladura vital, amb unes conseqüències que, com veurem
més endavant, foren inabastables, i que, encara avui, tants
anys després, el tinc clar i nítid.
Aquell dia, sobtadament aturat, ajegut sobre el llit d’una
cambra hospitalària recordo que els gemecs per l’ofec, la
coïssor de la cara i la salabror de les llàgrimes que em
lliscaven fins els llavis, s’ajuntaven amb els dels sentiments
de terror, de pena i culpabilitat. I torno a sentir la punxada
d’una injecció, i de seguit com m’envaeix el sopor, previ al
somni, amb el contacte de la mà de la mare que m’agafa els
dits. I encara avui, transcorregut quasi mig segle, revisc un
vegada més la situació ardent i colpidora: el conill saltant del
marge per travessar la carretera, justament quan nosaltres
passàvem, i la moto encabritada en trepitjar-lo.
En començar la tardor d’aquell ingrat any del 1961 encara
no era conscient del dramàtic accident. M’havien explicat la
sotragada, i fins i tot el xofer del camió m’havia visitat, per
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donar-me els detalls, tot volent disculpar-se i disculpar-me,
però a mi un vel enfosquit, com una mosquitera negra,
m’impedia en aquells instants reviure els detalls d’allò que
havia succeït.
Només el que s’hi ha trobat pot ser capaç de comprendre
què s’aixopluga sota un embenatge facial. Els meus pares,
altra hora tan en aparença inaccessibles als meus afanys,
estaven tan angoixats com ho estava jo, i els amics que
s’havien aplegat a visitar-me s’havien quedat amb la
incredulitat reflectida a la cara en veure aquelles benes: la
mòmia en què m’havia transformat.
Sortit del coma vaig recloure’m, tot volent desaparèixer,
amb el cor contret i amb un calabrot que m’estrenyia la
gola, en un silenci irrenunciable, on només s’encofraven les
imatges prèvies a l’accident. I aquelles vivències viscudes,
allò que expresaven els seus ulls dolços, els seus dits lleugers,
el seu somriure sincer, la seva joia de viure: el nostre amor
definitivament exhaurit.
M’adormien amb tranquil·litzants als vespres, però tenia
tot el dia, entre el boirim de la morfina i el dolor, per maleir
la meva mala astrugància, i pensar, una i mil vegades, que
sense ella ja res no seria el mateix, que d’aquí en sortiria un
ésser diferent i que m’endinsaria en una nova existència, més
crua, més solitària. Que m’espantava, tan plena d’incògnites.

10

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

