
 

Un sobre l’altre, i sobre aquest un altre i un altre més. 

Sense ordre, semblaven llençats amb força i apilats sense destresa ni miraments. Em va 

recordar aquelles fites senzilles construïdes amb pedretes a plena natura, que em guiaven en 

les meves excursions matineres pel bosc, abans de la meva vida aquí, al camp.  

Però no eren pedres allò. Eren braços, cames, peus, mans, caps... eren persones. Homes, 

dones, nens, nenes , avis i avies... eren persones.  

Un sobre l’altre, i sobre aquest un altre i un altre més.  

Delirant sentia de fons una música lenta, silenciosa i trista que a poc a poc anava creixent fins a 

ressonar per tot el camp, estrident, anguniosa.  Al ritme d’aquesta anaven revivint  els cossos 

escampats  sense ànima. Semblaven titelles que tot despertant-se del  descans entre acte i 

acte tornaven a posar fil a l’agulla i  començaven articular moviments, produint energia de 

nou. 

Em va cridar especialment l’atenció un braç esquelètic que abans surava en aquella muntanya i 

ara em saludava. Havia passat del pàl·lid desnerit al rosat de bona vida, fins i tot s’havia inflat 

una mica gaudint de més volum i ara semblava tenir una musculatura més humana, més digne 

de veure. També, tot seguit, es va aixecar l’altre braç i en trobar-se van partir ràpidament, 

travessant llargues distàncies per poder arribar al seu destí. Aquells braços volien enllaçar-se 

amb els de la seva dona, volien acaronar els seus fills.  

Una cama, engrescada per la recent actuació dels braços havia  ressorgit i començava a ballar, 

saltava feia acrobàcies i no parava, no parava.  

Una mà, amb aire tranquil i serè, començava a escriure sobre la terra humida, escrivia, escrivia 

i semblava que es passaria tota la vida escrivint si no fos perquè unes gotes grosses van 

començar a caure, esborrant les seves lletres.   

Aquestes, impactant lentament,  van difuminar les meves turbulències i em van retornar a la 

realitat:  

Un sobre l’altre, i sobre aquest un altre i un altre més.  

La cortina humida que es desplegava, però, encara em deixava veure el fum espès i fosc que es 

barallava per sortir d’aquella xemeneia tosca. Somnis mutilats, esperances esfumades.  

Sí. Esfumades.  

Com un somni, aquesta massa negre i unànime de sobte es converteix en milers i milers 

d’ocells blancs, purs, lleugers, que s’enlairen i es dispersen fins a tots els racons del món. Són 

lluny ja, però tot i així un em passa a frec de cap i puc observar-hi un prec sota el bec: ajuda! i 

en els ulls puc llegir la paraula llibertat.  

Jo també seré colom, algun dia.  
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