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V
am fer l’esplèndid Mon-
tardo, amb el fidel amic
de caminades Xavier Pla,
ara fa deu anys. Aquest
topònim és una preciosa
relíquia del mot llatí ar-
duus ‘alt, inaccessible,
espadat’, del qual avui

només coneixem un ardu literari; però el mot
era de la llengua viva, car el Pirineu conserva
les Picardes (piques-ardes), les Panyardes (pe-
nyes-ardes), Arduix (arduum ostium ‘portella
escarpada’), Estanyardo, etc.; com aquest dar-
rer, aquell manté una vetusta -o final d’influ-
ència basca. Enguany l’he fet per tercer cop
amb dos amics nous, Jordi Sunyer i Climent
Nadeu. Drets en aquell grandiós bellveure,
amb l’Aran a un costat i tot el Pallars a l’altre,
amb la Punta Alta allà mateix, imponent, i amb
boires coronant-lo de misteri, ens van venir als
llavis aquells versos verdaguerians: Tota la
terra que el meu cor estima / des d’ací es veu
en serres onejar.

I, enduts per la fal·lera de les caminades que
lleven els maldecaps ciutadans, amb tres com-
panys més, Griselda Gasulla, Lluís Sànchez i Àn-
gels Serres, hem fet la volta completa als deu
refugis que enronden aquells altíssims silencis
d’Espot-Aran-Boí, assaborint altres noms mil·le-
naris vora les aigües profundes. L’estany de la
Munyidera mostra el sufix -dera propi també
d’aquelles parles (-dora en llengua comuna). El
circ i el tuc de Saboredo: es deu tractar del llatí
cepulletum ‘indret de cebes’, perquè s’hi fan els
bulbs anomenats alles (el Sabolledo esperable
canvià la -ll- per la -r- de tipus gascó-aranès); i
tuc ‘turó prominent’ és una altra perla d’aquest

indret i de tota la Gal·loromània (els termes ge-
nerals són pui, bony o pic(a)).

Prop de Colomers, els estanyols Cloto (amb
algun homònim Clot) són d’etimologia clara,
amb la -o final esmentada: però Coromines
s’abellia d’imaginar-hi com a ètim un remot in-
doeuropeu kloptós ‘amagat’ (“tots dos estanys
tenen més d’amagats que d’enclotats”), i alesho-
res els agermanaríem amb els estanys Escon-
dits d’un altre punt venerable del periple, vora
el Peguera: l’adjectiu –avui només literari– enca-
ra era viu aquí i allà fa cinquanta anys i posà als
estanys aquest nom el mateix Pompeu Fabra
l’any 1933. A tocar i a ponent dels Escondits n’hi
ha un altre d’anomenat Amagat...

El refugi Ventosa
i Calvell s’emmiralla
a l’estany Negre
(d’aigües, efectiva-
ment, sempre fos-
ques); però n’hi ha
algun altre amb la
variant Nere. Entre
el Negre i el de Ca-
vallers, un pas im-
pressionant –i peri-
llós amb vent, pluja

i bestiar–, les Llastres de la Morta: llastra ‘llosa
gran’ és viu des del Pallars fins a Galícia i Tras
os Montes (lastra) i per Itàlia; de la Morta per-
què hi van trobar morta una dona que baixava
al metge (com fan encara en indrets inaccessi-
bles de muntanya d’arreu del món: jo ho he
vist, de manera colpidora, al Nepal). Deixarem
altres misteris com l’estany Morto, Tumenèja,
Ratera, Travessani o Contraix. I només dema-
narem als muntanyencs de bona voluntat que
pronunciïn bé tots aquests noms, els dos últims
i el de dalt: Travessani, Contraix, Montardo. ❋

Kurt Vonnegut,
supervivent
i etern trapezista
del temps

Als 84 anys, per compensar el mal provocat
pel tabac, anava a peu a deixar els originals dels seus
llibres a l’oficina de correus. Devia ser la seva única
concessió a l’estupidesa d’uns temps obsessionats a
vèncer la mort. Malauradament, no li va acabar de
sortir bé la jugada compensatòria i aquest abril es va
morir. Una vegada, fent gal·la d’un sentit de l’humor
de color negre brillant, havia dit que denunciaria els
fabricants de Pall Mall perquè ell ja havia arribat a la
vuitantena i no havien acomplert la seva promesa:
“Maleïts mentiders! Als seus paquets diuen que el seu
tabac em matarà i encara no m’he mort”.

Vonnegut era un supervivent des dels 22 anys,

una edat en què li van passar dues desgràcies de cop.
Va trobar la seva progenitora, una escriptora en crisi,
morta a casa seva. La dona s’havia suïcidat precisament
el Dia de la Mare. Per si no n’hi hagués prou, el jove Kurt
es va allistar a l’exèrcit i va anar a parar a Europa a llui-
tar contra els nazis. Va haver de patir les bombes en
una de les pitjors ciutats on es podia estar al final de la II
Guerra Mundial: Dresden. En va deixar constància a Es-
corxador 5, que reeditarà Proa aquest novembre.

Una dèria que es detecta a través de la seva lite-
ratura transgressora, caòtica, imaginativa i sarcàstica
és que a l’escriptor li hauria agradat ser dibuixant. Hi
ha ànimes encadenades a un talent que no volen ad-
metre. La literatura és evident que era el seu do, però,
ai!, a ell li agradava fer dibuixets. Els pares projecten
els seus somnis frustrats en els fills, i els escriptors, en
els personatges. Molts dels protagonistes creats per
Vonnegut tenen en un moment o altre un dibuix al
cap; també a Salt en el temps, un dels seus llibres més
valents. Hi fa el que vol amb benvinguda cara dura: els
personatges es veuen obligats a reviure els últims deu
anys de les seves vides, encarar-se a la fatalitat del
destí un i altre cop. Vonnegut sabia de què parlava.
Llàstima que ell no hagi tingut temps afegit. ❋
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A
riadna i Otger dediquen
una nit cada dos mesos
a endreçar la paperassa
que genera la vida mo-
derna. Un cop han

sopat, fiquen rebuts, factures, ex-
tractes, documents, justificants, ti-
quets, avisos, instàncies, credenci-
als, impresos, volants, pòlisses, con-
tractes, paperets, quitances,
notificacions, sol·licituds, liquidaci-
ons, lliuraments, àpoques, prospec-
tes, comandes, resguards, nòmines,
cèdules i comprovants en diversos
arxivadors.

Quan acaben la feina, endrecen
els arxivadors i els porten al des-
patx que comparteixen, on els guar-
den en una prestatgeria alta de me-
tacrilat, collada a la paret. Alesho-

res, Ariadna i Otger banyen el petit
Aleix, li posen el pijama i el fiquen al
llit; generalment li expliquen un
conte i li canten una cançó. Tot se-
guit, miren una estona la tele, llegei-
xen o escolten música i se’n van a
dormir. El son d’Ariadna i Otger és
profund i assossegat.

A l’habitació del petit Aleix, hi ha
una finestra. Com que comença a fer
calor, la finestra és una mica oberta.

L’home, vestit de negre i amb pas-
samuntanyes, entra a l’habitació per
la finestra i s’està a l’espona del llit
del petit Aleix: de vegades cinc mi-
nuts, de vegades hora i mitja, de ve-
gades quatre hores i de vegades fins
que comença a entrar claror per la
finestra i a la urbanització ja se sen-
ten els ocells que refilen als arbres o

saltironegen a la gespa. Aleshores,
l’home surt de la casa.

Una nit, Ariadna i Otger es des-
perten sobresaltats. Van a l’habitació
del petit Aleix, però no hi ha ningú.
L’aire nocturn infla i desinfla les cor-
tines; el mòbil, amb personatges de
Disney, penja del sostre.

L’endemà, Ariadna i Otger tornen
a sentir soroll. I aquesta vegada
veuen algú que salta per la finestra i
que marxa apressat del jardí i de la
propietat i de la urbanització. Ari-
adna i Otger aconsegueixen reconei-
xe’l. És el cap d’Otger.

–Ja saps el que has de fer –li diu
Ariadna a Otger–. Leandre viu a l’Avin-
guda de Dalt, prop de la rotonda. Té
una filla de quatre anys. Vés-hi.

–No ho vull fer, si us plau, no. ❋
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