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Mirau: tothom desapareix alguna vegada a la vida.

Aquest, per exemple. Va desaparèixer fa vint anys, un matí d'estiu, impensadament.
Era al jardí de casa, amb els hibiscos i, de cop, s'alçà, entrà a l'habitació, es canvià
la camisa i partí, capell posat i sense res a les butxaques. No el tornaren a veure
mai més, a pesar dels esforços, la suor i el patiment de la família. El seu cap era ple
de curolles.

Aquest altre va desaparèixer en el moment més oportú: la seva dona s'entenia amb
un altre i eren a punt de dir-li escolta partim a viure plegats lleva't d'enmig i no
intentis res ja et passaran els papers de la separació. No en varen tenir l'oportunitat.
Quan va partir (el seu cap era ple de bellumes), la dona i l'amant restaren sols,
estupefactes i desorientats i a partir de llavors la seva relació es va anar deteriorant
de mica en mica fins que no pogueren pus i ho deixaren córrer.

La dona que seu al costat desaparegué fa uns mesos entre el batibull que s'armà en
un  simulacre  d'incendis  a  l'edifici  d'oficines  on  treballava.  Els  companys  no
s'alarmaren fins l'endemà (deu haver entès que havíem de partir a casa, digueren
quan l'alarma cessà) i en mirar de posar-se en marxa per veure on parava ja era
massa tard, no en trobaren el rastre ni a casa ni amb les amigues, ni amb els fills, i
tot acabà com una espelma que es va apagant lentament, sense gaire fressa. El seu
cap era ple de dubtes, amb cara de papallona.

Aquells dos que ho observen tot amb ulls d'espantat fugiren quan tenien quinze
anys (en fa, de temps, d'allò!), perseguint rossetes amb les trenes llargues i els
llavis encesos. Només havia de ser una nit de bauxa, només una nit, però ja no
tornaren  a les seves cases protectores ni  als menjars de la  mare.  Ningú no va
saber-ne donar cap explicació, i la seva desaparició va ser portada dels diaris una
llarga  temporada,  farcida  de  pistes  falses,  cartells  desesperats  i  fins  i  tot
recompenses. Es digué que els devien haver mort per treure'ls els ronyons, objecte
de compra-venda ben lucrativa al mercat negre del món d'aleshores. No trobaren
mai els cossos,  tanmateix,  si  és que la història va anar així,  i  ara els seus ulls
desorientats reflecteixen la por d'aquella nit, només una nit, el seu cap ple de nit.

Aquesta  dona  jove  es  va  extirpar  d'ella  mateixa.  Com  que  no  desaparegué
físicament la gent no se'n temé del que passava fins que pràcticament ja no hi
hagué remei. No pogueren ajudar-la, tampoc, i passà les hores, des d'aquell punt
del no-retorn, en una suau combinació d'estupidesa i vigília, que ja li anava bé, per
altra banda: en tenien cura, la servien, l'agombolaven i l'aviciaven. El seu sacrifici
quotidià implicà una obesitat mòrbida que, finalment, la va extingir de veres, fins
aquí, el cap ple de núvols fossilitzats...

L'home que gemega de tant en tant va intuir de-pressa que un llençol d'ombra se li
acostava,  i  que  el  taparia  en  un  parell  de  mesos,  completament.  Es  va  anar
preparant i, per això mateix, la seva desaparició no va ser cap gran sorpresa, més
aviat  tots  l'esperaven.  Va  ser  igualment  dolorosa,  no  en  dubteu.  En  el  darrer
moment de lucidesa recordà el protagonista d'una sèrie de novel.les de policies i
lladres, a qui havia seguit al llarg dels anys i d'aventures i a qui coneixia com si fos



un germà. En digué el nom (Kurt) i s'abocà al pou. El seu cap, llavors, era ple de
l'aigua espessa i negra de l'oblit.

I què més us puc dir? Us puc dir que tot comença i tot acaba, i que tots ens tancam
a la nostra gàbia fins que,  un dia,  arriba la besada salvadora d'algú,  príncep  o
granota, sargantana o jaieta de rondalla, que ens retorna i ens fa tocar de peus a
terra. És aleshores quan s'il.lumina la foscor i la flama pren i el camí (la sendera, el
corriol, simplement el rastre o el deixant) es fa carn i marca i encén el jardí de la
casa, la dona i l'amant, l'oficina, aquelles trenes lluents, el cor propi que batega, el
capet que roda. Mentrestant, aquí, amb mi, tots els desapareguts del món fan veure
que viuen i perden la por. Aquí es retroben, quan es miren als miralls, repartits
arreu, i es reconeixen. Aquí s'encalmen. Qui els vulgui trobar que cerqui bé i els
trobarà.

La meva feina continua.
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